
Dinsdag 10 maart 2009
71e jaargang no. 1

Joke: ’Het was de gehele week al over-
weldigend, de cliënten in de apotheek
wisten dat ik zou stoppen. Er waren er-
bij die zeiden dat ze het zo mooi von-
den dat hun opa en oma vroeger al bij
mij in de apotheek kwamen’, zo zegt
ze. 44 jaar bij één en dezelfde ‘ baas’
(Apotheek Lochem) dat is niet veel
vrouwen gegeven. 
Joke: ‘ We werken hier met 14 assisten-
ten, jong en oud, een hecht team. We
gaan heel goed met elkaar om, jonge-
ren maken soms gebruik van mijn ja-
renlange ervaring, terwijl ik op mijn
beurt ook weer van hen kan leren’.
Echtgenoot Henk: ‘ Joke heeft nog
nooit trammelant op haar werk ge-
had. Ze is nog nooit chagrijnig van
haar werk thuis gekomen’. 

Toen Joke Broekgaarden in Zutphen
de MMS (Middelbare Meisjes School)
had gevolgd wilde ze in eerste instan-
tie verpleegster worden. Op dat mo-
ment was ze echter nog te jong voor

de opleiding. Apothekersassistent leek
haar ook wel leuk. Zo kwam ze voor
haar opleiding (stage) in 1963 bij Apo-
theek Lochem terecht, waar ze vervol-
gens in mei 1965 officieel werd aange-
steld. Joke: ‘ Voor het benodigde diplo-
ma moest ook de eed worden afge-
legd. In de apotheek, geldt net als bij
huisartsen ‘zwijgplicht’. Henk knikt
instemmend en zegt: ‘Ze heeft in al
die jaren mij nog nooit bijzonderhe-
den over haar patiënten verteld. Knap
hè’! Joke Broekgaarden bewaart war-
me herinneringen aan de heer en me-
vrouw Kampman, die haar destijds de
‘ geheimen’ van het apothekersvak
hebben bijgebracht. Daarna heeft ze
erg prettig samen gewerkt met de fa-
milie Veldkamp en de afgelopen tien
jaar met Miranda Koopal. Tot haar
trouwdag werkte ze fulltime, daarna
20 uur in de week elke maandag- t/m
vrijdagmiddag. Joke: ‘ De baan was
heel goed te combineren met de werk-
zaamheden thuis. Iedereen wist bo-

vendien dat ik s’middags altijd in Lo-
chem was. Nogmaals, dat ik het daar
zolang heb volgehouden, komt door
het gezellige team’. Plotsklaps staat ze
op om het boek te laten zien, waarin
de collega’ s allerlei mooie en lieve
dingen over haar hebben ingeschre-
ven. Tijdens het afscheid werd ze toe-
gesproken door Miranda Koopal, haar
leidinggevende in de apotheek. Miran-
da ging tijdens haar speech terug in
de tijd toen Joke Broekgaarden nog
zelf in de apotheek pillen draaide. ‘
Wat er werd ingekocht kwam in grote
blikken binnen. De pillen werden in
de potjes gedaan, de informatie over
het gebruik werd keurig netjes op de
etiketjes geschreven.
Het was vooral niet de bedoeling dat je
er bij het afleveren veel bij vertelde’,
zo sprak Miranda Koopal. Zij liet ver-
volgens de ontwikkelingen die de afge-
lopen 44 jaren in de apotheek plaats
vonden de revue passeren. ‘Zo wer-

den op gegeven moment de taken in
de apotheek van het ‘ bereiden’, rich-
ting de voorlichting verschoven. Voor
jou Joke was dat geen enkele moeite,
je paste je prima aan. Zelf vond je het
geven van voorlichting altijd leuk om
te doen. De patiënten waardeerden
jouw vriendelijkheid en je luisterende
oor’, aldus Miranda Koopal. Joke: ‘ Ik
heb in november al aangegeven met
de werkzaamheden in de apotheek te
willen stoppen. Ik vind het goed zo, ik
heb een prachtig afscheid gehad. Nu
heb ik richting toekomst tijd voor an-
dere dingen. Zo heb ik wat (nu nog va-
ge ) plannen om enkele zinvolle cur-
sussen te gaan volgen. Een beetje mijn
Engels ophalen, digitaal fotograferen
culturele activiteiten bezoeken en dat
soort dingen. Ik zal mij prima verma-
ken hoor’, zo zegt ze.

Afscheid op de Solex

Joke Broekgaarden decennia lang apothekersassistente
Toen Joke Broekgaarden (meisjesnaam Joke Gotink) 44 jaar geleden
voor het eerst vanuit haar woonplaats Vorden naar haar werk (Apo-
theek Lochem) ging, gebeurde dat in eerste instantie, toen ze nog geen
rijbewijs had, met de Solex. Stevig ingepakt via de Wildenborchseweg,
daarbij onderweg genietend van het fraaie natuurschoon in het buiten-
gebied. Haar laatste tocht naar Lochem (vorige week vrijdag) ging even-
eens op de Solex. Er was namelijk met medeweten van haar echtgenoot
Henk een complot gesmeed. Het apothekersteam had haar namelijk
verteld dat ze op haar laatste werkdag thuis zou worden opgehaald. Er
was echter niet bij gezegd dat het op een Solex zou gebeuren. Joke vond
het prachtig, lange leren jas aan, helm op en daar tufte ze net als ruim
vier decennia eerder, weer op de brommer naar Lochem, waar zij een
onvergetelijke dag beleefde.

DIGITALE SCHOOLBORDEN 
Op De Vordering, aan het Jebbink 5,
werken wij met digitale schoolborden.
Al in groep 1 leren ze het digitale
schoolbord te bedienen. Natuurlijk zit
hierin een opbouw, zodat de leerlin-
gen de basisschool verlaten met goede
ICT basisvaardigheden. Wellicht
wordt er op het moment dat u de
school bezoekt ook gewerkt met het
digitale bord. Heeft u daarover vragen,
dan kunt u daarvoor terecht bij de di-
recteur of de adjunct-directeur.

COÖPERATIEF LEREN 
Vanaf groep 3 zult u "teams" zien in de
klas. Dit heeft te maken met coöpera-
tief leren. Net als in de maatschappij
heb je te maken met verschillende per-
sonen. Op deze wijze leren de leerlin-
gen via bepaalde structuren samen-

werken. Termen als "schoudermaatje
of oogmakker", zijn bij ons niet
vreemd. Wij vinden het belangrijk dat
er niet alleen met elkaar wordt ge-
leerd, maar dat er ook van elkaar ge-
leerd kan worden.

VIEREN
Niet alleen in de klas wordt er samen-
gewerkt, ook in andere groepssamen-
stellingen. Zo worden de vieringen, te
denken valt aan een kerstviering,
paasviering en natuurlijk de kwartaal-
sluitingen, door verschillende groe-
pen samen voorbereid. Op deze wijze
leren de leerlingen ook met andere
leeftijdsgroepen samen te werken. 
Daarnaast wordt er tijdens de creatie-
ve middagen door de diverse groepen
samen gewerkt. Op maandagmiddag
werken de groepen 3 t/m 5 samen en

zijn zij bezig met tekenen, handvaar-
digheid of techniek. Op vrijdagmid-
dag werkt de bovenbouw (groep 5 t/m
8) samen. 

NATIONALE BOOMFEESTDAG
Tja, op een doorsnee dag kan het ook
zo zijn dat er een groep niet aanwezig
is! Groep 8 gaat namelijk een "Klimaat-
bosje" planten. De vorm en de keuze
van de boomsoort zijn een symbool
voor de grote compensatiebossen. Na-
tuurlijk is dat niet het enige dat groep
8 gaat doen. Ook krijgen zij een pre-
sentatie van Helga van Leur en een op-
treden van Ali B!! Dat willen zij na-
tuurlijk niet missen!

"KOEK EN ZOOPIE"
Wilt u even bijkomen van alle indruk-
ken of even bijkletsen, daarvoor is ook
de mogelijkheid, dit kan onder het ge-
not van een heerlijk kopje koffie/ thee.
Dit wordt verzorgt door de ouderraad,
ook zij vertellen u graag over hun erva-
ringen op De Vordering.

Basisschool "De Vordering" in bedrijf
Open dag 18 maart
Op woensdagmorgen 18 maart a.s. kunt u de school bezoeken en "in be-
drijf" zien. Bent u wellicht op zoek naar een basisschool voor uw zoon/
dochter, dan is dit een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld bij groep 1 of
2 te gaan kijken. Hoe ziet een doorsnee dag eruit in de andere groepen?!
U kunt het komen zien en ervaren!

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 hyacinten
in een pot

geen 2.99, maar

€0.99

Mitra Slijterij Sander Pardijs Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden. Tel. 0575-554264
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FEESTELIJKE TREKKING
GROTE VERLOTING
op vrijdag 13 maart bij de Herberg

Aanvang 20.00 uur

Muziek: DJ’s Gerwin & Erwin          

U komt toch ook !!!!!!

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag verse poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00:

• Elke donderdag 2e krat bier half geld
(elk bier naar keuze) !!!

• Elke vrijdag
Plus huiswijn (zuid-afrikaanse) 2e fles half geld

• Elke zaterdag Verwen-actie, nu gratis room-
boter bij aankoop van 2 pakjes krentenwegge
van Bakker Scholten
(Deze acties vervallen indien het produkt in een week-actie loopt)

Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 11 maart 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg. Biddag
in de Geref. Kerk.
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 11 maart 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg. Biddag
in de Geref. Kerk.
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. S.A. van der Veer, Arnhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 maart 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 maart 17.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor
Zondag 15 maart geen viering.

Tandarts
14/15 maart J.J. de Kruif, Vorden, telefoon 0575 – 55 33 72
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti-
male zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. 
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur. Oktober t/m Maart: maandag
t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur; zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinder-
opvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT, 32
zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking 
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Dagmenu’s
11 maart t/m 17 maart 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 11 maart
Uiensoep met kaas crouton/Karbonade de Rotonde,
aardappelen en groente.

Donderdag 12 maart
Coq au vine met aardappelkroketten en rauwkostsalade/
Apfelstrudel, vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 13 maart
Gelderse groentensoep/Pangafilet met Oosterse saus,
rijst en groente. 

Zaterdag 14 maart (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.

Maandag 16 maart
Runderbouillon met flensjes/Hollandse biefstuk,
pepersaus, aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 17 maart 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 28 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg

4 nieuwe
Aluminium SERRES

(maten kunnen worden aangepast)

Uit  faillissement
nu met hoge kortingen

bij: ALU-TECK
Tel. 0544-370717

06-24282486

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Het voorjaar komt eraan we
zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenvlaai 

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin vloer € 4,75

Weekend-knallers

Voorjaarsschnitt met slagroom € 6,50

Gangmakers 4 stuks € 3,95
ouderwetse koeken met diverse vullingen

�Wij zoeken een handige
hulp voor in de tuin, 1x per
week (doordeweeks). Tel. nr.
06-51882377.

�Kunstkring Ruurlo: beter
Spreken in het openbaar, ef-
ficiënter Vergaderen? Volg
trainingen bij de Kunstkring
Ruurlo in maart/april, kosten
€ 50,-. Info en aanmelden:
0573-453090/451599, of cur-
susadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�Te huur: een gemeubileer-
de woning in het buitenge-
bied van Vorden, 2 km. vanaf
het centrum. Tel. 0575 - 55
16 02

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Te Koop: 20 ronde balen
prima kuilgras. Bellen na
18.00 uur Tel. 0575-463921

�TE KOOP GEVRAAGD:
BESCHEIDEN WOON- OF
RECREATIEVERBLIJF in of
nabij Vorden. Uw reactie is
welkom via: woonruimtege-
zocht@hetnet.nl of via 06 12
94 35 43.

�Open huis voor workshops
Paas- en voorjaarsdecoraties
en diverse huis en tuindeco-
raties. Zondag 15 maart van
11.00 tot 16.00 uur. M.Frede-
riks, Wiendelsweg 1, Keijen-
borg. Tel:0575 463442.

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

�Pianoles van Pieter Reber-
gen in Zieuwent. Voor info
zie: www.improviand.nl en
www.deflamingos.com
tel.06-29220857
�Nieuwe lespraktijk voor
zangcoaching in Vorden.
Nog plek op donderdag over-
dag. www.esthervanderheij-
den.nl. Tel. 0575-842300.

�Geef je nu op voor de Li-
ving Statue wedstrijd op Ko-
ninginnedag. 553175/ mie-
ke.polman@hotmail.com (zie
artikel elders in deze krant)

�Geef je nu op voor de Li-
ving Statue wedstrijd op Ko-
ninginnedag. 553175/ mie-
ke.polman@hotmail.com (zie
artikel elders in deze krant)



De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten
� restauratie grafmonumenten
� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De vogels floten, de bloemen bloeiden
en toen werd het stil... 

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, na een periode
van afnemende gezondheid, is overleden mijn lieve
dappere vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma

Lucia Theresia ten Have-Eijkelkamp
~ Lucia ~

* Vorden, † Zutphen,  
24 december 1932 5 maart 2009 

Vorden : Gerrit ten Have

Vorden : Karin ten Have

Brummen : Sandra en Frank Rutgers-ten Have
Niek
Liz
Zoë  
Juup

Insulindelaan 26
7251 EK  Vorden

Lucia is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Monuta, Het Jebbink 4a in Vorden waar gelegen-
heid is om op dinsdag 10 maart van 19.00 uur tot
19.30 uur  afscheid van haar te nemen en de familie
te condoleren.

De plechtige uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op woensdag 11 maart
om 10.30 uur in de Parochiekerk Christus Koning,
Het Jebbink 8 in Vorden.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid in besloten
kring plaatsvinden.

In plaats van bloemen graag een gift aan de Maag
Lever Darm stichting in de daarvoor aanwezige col-
lectebus of uw gift overmaken op gironummer 2737.

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Groot is ons verdriet bij het overlijden van onze
beste vriend

Herman Elbrink

Wij verliezen in Herman iemand die altijd klaar
stond voor ons en zijn medemens. Hij was voor ons
als een tweede vader. 
We zullen zijn aanwezigheid en gezelligheid enorm
missen.

Wij wensen de familie Elbrink kracht toe het verlies
van Herman te verwerken.

Eppie van het Hof
Wim Sanders

Vorden, 1 maart 2009

Terug van 
weggeweest

Wegens succes geprolongeerd: Ham Gehakt Wellington!
Op veler verzoek keert deze topper terug in de vitrine

van de Keurslager en dan ook nog eens voor een
actieprijs van maar € 1,75 per stuk. Van dit bladerdeeg
bakje, gevuld met gekruid gehakt, ui en blokjes ham,
blijf je eten! Ham Gehakt Wellington biedt simpelweg

meer kwaliteit. En dat proef je!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gram gekruid gehakt +
4 slavinken samen € 5.50

SPECIAL

Ham Gehakt Wellington
per stuk € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham
GRATIS 100 gram beenhamsalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Sucadelappen 500 gram € 4.99

MAALTIJDIDEE

Hachee
kant & klaar 300 gram € 2.49

In liefdevolle herinnering

12-3-2004 12-3-2009

Lieve Betsie

Voorbij vliegt de tijd.
Het verdriet niet.

Joke

Na een moedige strijd, vol levenskracht, is waardig
heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Herman Scheffer
weduwnaar van Grada Johanna Lebbink 

en Reina Gerritdina Bannink

* Hengelo (Gld), † Zutphen,
16 november 1936 2 maart 2009 

Zutphen: Herbert en Xiaohong
Christopher
Amber

Vorden: Gerard en Ina
Niels
Frank

Utrecht: Ronald en Esther

Correspondentieadres:
Naadzak 8a 
7201 KR  Zutphen

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden op vrijdag 6 maart in Vorden.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht overleden onze zwager en oom

Herman Scheffer
weduwnaar van Reina Bannink

eerder van Gerda Lebbink

in de leeftijd van 72 jaar.

Barchem: A.H. Elferink-Bannink
G.W.A. Elferink

Hengelo: D.J. Bosch-Korenblek

Zelhem: B.W. Regelink-Korenblek
G.J.M. Ketz

Vorden: J.H. Korenblek
H.R. Korenblek-Broekman

Neven en nichten

Vorden, 2 maart 2009

Heden is overleden onze geliefde broer, zwager en
oom

Herman Scheffer

Hengelo (Gld): A.M. Scheffer (in herinnering)
D.H. Scheffer-Bosman

Eibergen: L.H. Scheffer
H.J. Scheffer-Oonk

Zelhem: R.H. Ruesink-Scheffer
D.H. Ruesink

Neven en nichten

IN MEMORIAM

14-3-2008 14-3-2009
Paul

Voor altijd herinnerd
in liefde en vriendschap
Voor altijd aanwezig
in woord en geest
Voor altijd verbonden
door onzichtbare banden
Gekoesterd door velen
gemist nog het meest

Cissi Eijkelkamp
Kinderen en kleinkinderen

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL ::

14 maart
ACHTERHOEKS
POPPODIUM
BELL PEPPER - NO DEFAULT

BJORN WOUTERS & FRIENDS

21 maart
ACDIXI

in concert

vrijdag 27 maart
MIJN TRIBUTE

PARTY
MET JOE COVER, QUEEN KINGS E.A

28 maart
DJ JEROENSKI



Het jaar 2008 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot
het internationale jaar van de (kinder)diabetes. Dit is
aanleiding geweest voor het oprichten van Kids Chain for
Diabetes. Naast dat in deze stichting onderzoek wordt ge-
daan, biedt het platform de mogelijkheid om aandacht
te vragen voor diabetes; De deelnemende kinderen, die
zelf diabetespatiënt zijn, willen onder meer vooroorde-
len over de ziekte wegnemen en laten zien dat je met dia-
betes goed kunt sporten. Sporten is leuk en belangrijk
voor je gezondheid, dat geldt voor iedereen, of je nu dia-
betes hebt of niet! Op zondag 8 maart, verschenen de
kids in Vorden aan de start van de ATAG-Achtkastelen-
loop. 
De ambassadeurs van Kids Chain bewijzen dat sporten
met een chronische ziekte als diabetes goed mogelijk is.
De ambassadeurs zijn actief in uiteenlopende sporten,
zoals voetbal, hockey, tennis, korfbal, judo, zwemmen,
atletiek....... Sinds het startschot van Kids Chain for Diabe-
tes in oktober 2007, deden de kinderen gezamenlijk mee
aan de Marathon van Athene, de Olympisch Stadionloop
en de Amsterdam Marathon in Amsterdam, de halve ma-
rathon van Egmond, de Kruikenloop in Tilburg, de Zand-
voort Circuit Run, de Dam tot Damloop, de Maasmara-
thon in Visé (België) en de Nelli Cooman Games in Stads-
kanaal. De Kids Chain/ketting wordt steeds langer. Sa-
men met andere diabetespatiënten, diabetesverpleeg-
kundigen en artsen uit hun eigen ziekenhuis deden er
kinderen van Kids Chain mee aan regionale lopen zoals
de IJsselloop in Deventer, de Singelloop in Leiden, de
Twiskeloop in Landsmeer en de halve Marathon van
Weert De kids hebben inmiddels heel wat bekende sup-
porters. Minister Rouvoet ontving ze op het Binnenhof,
Bas van der Goor (Olympisch Kampioen met het volley-
balteam in Atlanta) liep met de kids in Apeldoorn en De-
venter, Jessica Gal (sportarts en veelvoudig nationaal en
internationaal judokampioen) huldigde de kids in Am-
sterdam en Greg van Hest (één van Nederlands beste lan-
ge afstandlopers van dit moment) deed dat in Tilburg. In
Stadskanaal ontmoeten ze Nelli Cooman en in Amster-
dam werden ze voor de start van de Amsterdam Mara-
thon toegesproken door Burgemeester Cohen. Voor hun
boodschap en activiteiten kregen ze op televisie aan-
dacht in o.a. het Jeugdjournaal en Zappsport. 

ACHTERGRONDINFORMATIE
Diabetes is net als de 42,195 kilometer van een mara-
thon, je hebt er een lange adem voor nodig. Zowel diabe-
tes type 1 als diabetes type 2 neemt schrikbarend toe. Ie-
dereen kan het krijgen. De Verenigde Naties riepen 2008
uit tot Internationaal Jaar van de Kinderdiabetes. Kids
Chain is een initiatief van arts onderzoeker Annabelle S.
Slingerland,. De kids worden ondersteund door hun ei-
gen ziekenhuis en een aantal andere (inter)nationale dia-
betes-, voeding- en sportorganisaties.

Kinderen met diabetes bij
ATAG-Achtkastelenloop
Op 8 maart waren kinderen met diabetes actief bij
de ATAG-Achtkastelenloop. De ambassadeurs van
Kids Chain for Diabetes, tussen de 5 en 18 jaar, ko-
men uit heel Nederland en vragen met hun deelna-
me aan marathons aandacht voor diabetes.

Contact
BRONCKHORST NOORD

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Groenlose
Gids
GROENLO

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE BRONCKHORST

ERLEG TSOO ETNEEMEGERLEG TSOO ETNEEMEG

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Elna
LICHTENVOORDE

TSROHKCNORB ETNEEMEGTSROHKCNORB ETNEEMEG

Achterhoek
Vakantiekrant
ACHTERHOEK

Verspreidingsgebied geheel toeristische

Achterhoek, via afhaalpunten, o.a.

hotels, restaurants, café’s, campings,

VVV’s, vakantieparken, etc.

Oplage 17.000

GEHELE ACHTERHOEK

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

ONLINEGEMEENTE ZUTPHEN

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

GGGeerr iicchhtt   aaddvveerr tteerreenn  iinn  ddee  AAAcchhtteerrhhooeekk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij wwwwwww..wweeeevveerrss ..nn ll

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Tjielp
TjielpDe literaire zoo

Boekenweek 2009
11 t/m 21 maart

Een beestachtig mooie Boekenweek!
Het thema van de boekenweek is dit jaar TJIELP TJIELP, oftewel: het dier in de

letteren. Het boekenweekgeschenk van 2009 sluit daarbij perfect aan. Je krijgt het 

schitterende ‘Een Tafel vol Vlinders’ van succesauteur Tim Krabbé gratis als je voor

tenminste 11.50 aan boeken besteedt. En op vertoon van dit boekenweekgeschenk 

reis je ook nog eens gratis 2e klas met de trein op zondag 15 maart 2009! Dit geldt 

ook als je boeken bestelt op bruna.nl, de online winkel met échte service. Ook 

daarom is Bruna de boekwinkel met de beste service voor leesliefhebbers.

* Deze aanbieding is geldig van 11 t/m 21 maart 2009. Actie geldt ook op bruna.nl

Gratis 
Boekenweekgeschenk* 

De hand van mijn moeder
Nafisa Haji
19.95

De zwarte met het witte hart
Arthur Japin
In de 19e eeuw worden twee
Afrikaanse prinsjes geschonken aan
koning Willem I, zij worden in Delft
als Hollanders opgevoed. De zwarte
met het witte hart is een van de best
geschreven boeken van Arthur Japin.
8.95

GRATIS
OP=OP

Exclusief
bij Bruna!

Raadhuisstraat 22, 7251 AB  Vorden
0575 - 553100

75%

Wij gaan verbouwen...

VERBOUWINGSOPRUIMING
met kortingen tot wel 

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

30%

50%

25%

40%

20%



w w w . t u u n t e - f a s h i o n . n l

VRIJDAG 13 MAART
H E R O P E N I N G

VORDEN

Openings
aanbiedingen
DAMES VESTEN
NORMAAL 25.00 OPENINGSPRIJS 19.99
ALLE DAMES EN HEREN 
ZOMERJASSEN 10.- KORTING
HEREN GEWASSEN POLO
NORMAAL 17.50 NU 2 VOOR 25.-
MEISJES T-SHIRT LANGE MOUW 
NORMAAL 5.99   NU 2 VOOR 7.50
MEISJES LEGGINGS       
NORMAAL 7.99 NU 2 VOOR 12.-
JONGENS POLO       
NORMAAL 12.99 NU VOOR 10.-
JONGENS BROEK  NU VOOR 10.- 
KINDER BODYWARMERS NU VOOR 10.-



NEDERLANDS STUDENTEN-
KAMPIOENSCHAP SPRINT
Eddy Derksen uit Ruurlo reed donder-
dag mee tijdens het Nederlands stu-
denten Kampioenschap sprint. Hij
werd hier in een sterk deelnemersveld
keurig 10e. Bij deze wedstrijden wor-
den alle categorieën samengevoegd
zodat de meeste deelnemers toch en-
kele jaren ouder zijn. Als 2e jaars juni-
or A reed Eddy eerst een persoonlijk
record op de 500 meter (39,16) en daar-
na nog een sterke 1000 meter met een
beste seizoenstijd van 1.18,87.
Op zaterdag was er een wedstrijd in
Deventer waar veel rijders van de club
aan de start stonden. Thijs Govers uit
Vorden reed een mooi PR op de 100
meter (13,12). Bart Kuitert uit Vorden
reed zijn eigen clubrecord op de 700
meter uit de boeken. De nieuwe tijd is
nu 1.08, 48. Zijn broer Jorn Kuitert uit
Vorden reed maar liefst twee persoon-
lijke records. Op de 500 meter verbe-
terde hij zijn tijd naar 45,81 en op de
1000 meter naar 1.32,27. Ruth Wezink-
hof uit Ruurlo verbeterde haar eigen
tijd op de 500 meter naar 48,86. Lisa
van Eek uit Holten reed een persoon-
lijk record op de 1000 meter en dit
staat nu op 1.39,29 Martin Mensink
uit Gelselaar.deed een geslaagde aan-
val op zijn persoonlijke toptijd op de
1500 meter. De nieuwe tijd is nu
2.22,24 Jelle van der Zwaag uit Lo-
chem reed twee persoonlijke records.
Op de 500 meter (43,58) en de 1500
meter (2.15,09) 

NOORD OOST KAMPIOENSCHAP
SPRINT
Zondag 1 maart was in Enschede het
Noord-Oost kampioenschap sprint. Dit
is een afsluitende wedstrijd van het sei-
zoen, waar in de verschillende catego-

rieën de snelste rijders uit de noordelij-
ke gewesten om het kampioenschap
strijden. Bij de meisjes junioren C werd
Jessica Oudenampsen uit Laren (G) he-
laas slechts 22e. Ondanks het goede ijs
wist zij haar tijden niet te verbeteren.
Sander Meijerink uit Vorden reed
sterk. Hij verbeterde zijn tijd op de 500
meter naar 42,32 en op de 1000 meter
naar 1.25,34. Deze tijd was tevens een
nieuw clubrecord voor de categorie ju-
nioren C. Sander werd uiteindelijk 12e
in het klassement. Eddy Derksen uit
Ruurlo reed in de categorie heren juni-
oren A. Hij verbeterde wederom zijn
persoonlijk record op de 500 meter en
nu met maar liefst 0,46 sec. Zijn tijd
staat nu op 38,71. Dit was eveneens een
verbetering van het clubrecord in deze
categorie. Zijn 1000 meter was net
geen persoonlijk record maar wel zijn
snelste seizoenstijd. Hij reed nu 1.18,15.
Uiteindelijk werd Eddy 9e in het klasse-
ment.
Op zondag werd eveneens door enkele
rijders van de schaatstrainingsgroep
een wedstrijd gereden in Deventer. Els
Ribbers uit Barchem verbeterde haar
persoonlijk record op de 300 meter
naar 47,54. Mart Nijhoff uit Vorden
reed op deze afstand ook een persoon-
lijk record 39,94. Sjoerd Christiaans uit
Zutphen reed als laatste op de 300 me-
ter een persoonlijk record en hij reed
nu 36,69. Bart Ribbers uit Barchem
reed een mooie 500 meter en reed
1.05,02, eveneens een persoonlijk re-
cord. Ruud Rouwenhorst uit Ruurlo
reed een persoonlijk record op de 100
meter en zijn tijd staat nu op 1.34,88.
Jorn Kuitert uit Vorden reed wederom
twee persoonlijk records. De 500 meter
ging weer iets sneller (46,14) en de 1500
werd nu gereden in 2.23,36 De overige
persoonlijke records werden gereden
op de 1000 meter. Bart Kuitert uit Vor-
den reed hier 1.38,49 en dit is tevens
een clubrecord bij de heren pupillen B.
Martin Mensink uit Gelselaar zette zijn
persoonlijk record nu op 1.33,28 en
Tim Hulshof uit Ruurlo reed zijn per-
soonlijk record naar 1.45,36.

Schaatsers goed in vorm
Sander Meijerink en Eddy Derksen presteren goed tijden

Noord-Oost kampioenschap sprint

De afgelopen dagen bleek dat de
rijders en rijdsters van de schaats-
trainingsgroep Lochem goed in
vorm zijn. Er sneuvelden maar
liefst 25 persoonlijke toptijden en
6 clubrecords.

Voor ons mensen kunnen wij stellen
dat menig mug door vroegtijdig opge-
geten te worden ons niet meer kan ste-
ken en dat is voor velen een geruststel-
lende gedachte. Voor tuinliefhebbers
eten zij menig naaktslak op. 

In de natuur zorgen zij ervoor dat een
deel van het teveel aan klein gedierte
als slakken, muggen en talloze andere
insekten worden weggevangen. 
Kortom, tracht deze zoveel mogelijk te
ontzien. 

Aan automobilisten wordt een beroep
gedaan op de keuze van hun route.
Vermijdt tijdens de paddentrek zoveel
mogelijk sluiproutes waar padden-
oversteekplaatsen zijn. 

In onze omgeving is o.a. te denken aan
de Lageweg/ Lage Lochemseweg, de
Dochterenseweg en veel weggetjes in
de omgeving van Hackfort. Uiteraard
zijn er nog veel meer weggetjes te
noemen.

Wereld natuur fonds 
vriendelijk verzoek i.v.m. paddentrek
De eerste slachtoffers onder de
padden zijn gevallen,wat erop
neerkomt dat de paddentrek lang-
zaam maar zeker een aanvang
neemt. Voor velen zijn padden en
kikkers maar enge griezels. Toch
dienen ook zij in hun gedachten
over deze amphibieën toch enige
terughoudendheid in acht nemen,
want padden en kikkers vormen
een belangrijk onderdeel van onze
natuur.

Zoals velen weten is er achter in de
Top 1 Toys Sueters een ruime work-
shop ruimte gecreëerd waar vele hob-
by materialen te koop zijn. Suzan, de
workshop begeleidster, bruist weer
van de vele ideeën. Er zijn weer vele
nieuwe technieken en materialen op
de markt gebracht, die weer volop in
de hobbyshop aanwezig zijn. Zelf
heeft Suzan er al mee geëxperimen-
teerd, wat heeft geresulteerd in diver-
se leuke en mooie werkstukken. Ook
in dit voorjaar is er weer keus voor ie-
dereen. Zo zijn er nieuwe technieken

voor het maken van kaarten met on-
der andere pergamano (wat voor ie-
dereen geschikt is). Ook wordt er met
leuke nieuwe stempels gewerkt. 

Na succes van het najaar wordt er in
deze serie workshops nogmaals een
vogelbak voor buiten gemaakt met
pretex. Dit zijn ook leuke werkstuk-
ken om kado te geven. Nog een ander
leuk voorbeeld is het maken van een
vilttas. Deze is zelf in elkaar te zetten
en naar eigen idee te versieren met al-
lerlei materialen.

Zoals u kunt lezen zijn er weer volop
mogelijkheden en ideeën. In de win-
kel liggen al diverse voorbeelden van
de workshops klaar. Zo kunt u kijken
wat het resultaat kan worden, wat het
inhoud en of het geschikt is voor u.
Het is altijd wel zo dat aan het eind
van een workshop iedereen toch met
een heel verschillend werkstuk naar
huis gaat, omdat je er altijd een geheel
eigen invulling aan kunt geven.  Ook
kunt u informeren naar de mogelijk-
heid voor workshops op locatie, voor
grotere groepen en voor kinderfeest-
jes. Kom gerust naar de winkel om een
kijkje te nemen en te informeren!
Schrijf u snel in want vol = vol!

Nieuwe workshop start bij Sueters

Nu het voorjaar weer begint, starten we weer met nieuwe workshops in de
hobby ruimte bij Top 1 Toys.

Bij Wolbrink in Vorden zijn de afgelo-
pen maanden een 2 tal straalmachi-
nes gebouwd. In November is men be-
gonnen met de bouw van dit ijzer-

sterk maatwerk en deze week werden
de delen in containers geladen, om
vervoerd te worden naar Jeddah in
Arabië. Afgelopen maandagmorgen is

men begonnen met deze gigantische
klus en men hoopt woensdagmorgen
de laatste delen te laden. Maar liefst
1800 uur is er bij Wolbrink b.v. in Vor-
den gewerkt aan deze klus. Nadat de
machines klaar waren, zijn ze ook bij
Wolbrink gespoten in de juiste kleur.

Groot transport Wolbrink 
in Vorden

Op maandag 23 februari en dinsdag 24 februari vond er een groot trans-
port plaats op het industrie terrein in Vorden.

Het plan is in nauw overleg met Sen-
sire, de huisartsenpraktijken Albers
& Tanis en De Jong en fysiotherapie-
praktijk Jansen van den Berg tot
stand gekomen. De nieuwbouw be-
staat uit 22 seniorenappartementen
met ontmoetingsruimte, achttien
plaatsen voor oudere mensen met
een psychogeriatrische aandoening
en een nieuw onderkomen voor de
huisartsen en fysiotherapeut.

Architect Bart Weusten van Archi-
tectenbureau Van Ouwerkerk Gees-
ink Weusten uit Arnhem heeft het
plan ontworpen.

Start sloop zes woningen
Smidsstraat en Tegeltoko
Vanaf maandag 2 maart is Pro-
Wonen gestart met het slopen
van de zes woningen aan de
Smidsstraat 6 t/m 16 en de tegel-
toko op de hoek Smidsstraat/
Zutphenseweg in Vorden. De lo-
catie van deze planontwikkeling
bestaat uit het pand van de voor-
malige tegeltoko, zes woningen
aan de Smidsstraat, het pand aan
de Zutphenseweg 23 en de oude
werkplaats van ProWonen achter
de woningen aan de School-
straat. De werkplaats en de wo-
ning aan de Zutphenseweg zijn
al gesloopt.



VORDEN, RK Christ. Koning Pastorie,
Het Jebbink 6 VORDEN/Kranenburg,
Portaal RK Kerk, Ruurloseweg 101.

Sam's Kledingactie, sinds twee jaar de
nieuwe naam voor de kledinginzame-
ling van Mensen in Nood, is één van
de oudste charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. Bij de kledingin-
zameling wordt Sam's Kledingactie
ondersteund door ruim 1.000 vrijwilli-
gers. De opbrengst van de ingezamel-
de kleding komt ten goede aan de
noodhulpprojecten van Cordaid Men-
sen in Nood.

In 2009 steunt Sam's Kledingactie een
project in Kenia waarin 'droogte cy-

clus management' centraal staat.
Droogte is al jaren een van de meest
serieuze problemen in Kenia en kan in
de toekomst een nog groter probleem
worden als gevolg van klimaatveran-
deringen. 

Dit leidt regelmatig tot ondervoeding,
ziekte en sterfte van mensen en dieren
en veroorzaakt conflicten om de
schaarse waterbronnen en weidegron-
den. Toch hoeft droogte niet altijd tot
een ramp te leiden. 
Samen met lokale partners zorgt Cor-
daid Mensen in Nood ervoor dat de
mensen minder kwetsbaar worden in
periodes van droogte. Dit doen ze door
het creëren van nieuwe inkomsten-
bronnen of het realiseren van water-
bronnen. Hierdoor zijn de mensen
minder afhankelijk van klimaatsin-
vloeden.

Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar (073) 687 1060.

Kledinginzameling Vorden
Op 28 maart a.s. van 10.00 tot 12.00
uur vindt in Vorden de jaarlijkse
kledinginzameling van Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood
weer plaats. U kunt uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de volgende
adressen:

"Dat alles tegenwoordig steeds sneller
moet vanwege het kostenplaatje kan
ik begrijpen, maar dat het ten koste
moet gaan van het meest essentiële
van het product, de smaak, kan ik niet
begrijpen". Reinier is gepassioneerd
als het gaat om smaak. "Grootschalig-
heid vind ik prima maar, houdt dan in
ieder geval de smaak in stand, want
dat is wat consumenten minimaal ver-
wachten"

Dat is voor Reinier's Groenten en Fruit
reden om op zoek te gaan naar nieuwe
vormen van inkopen, samen met en-
kele leveranciers zijn ze op zoek ge-
gaan in het binnen en buitenland om
de werkelijke originele smaken te zoe-

ken. En die hebben ze gevonden, er
zijn gelukkig nog steeds telers die wel
weten wat ze doen, die wel telen op de
essentie van de juiste smaak en die
wel geloven in kleinschaligheid. Ver-
uit de meeste groenten en fruit wor-
den verkocht bij supermarkten. Die
kopen groot in en hebben weinig ont-
zag voor de smaakwensen van de
klant, als het maar verkoopbaar is.
"Dat is juist wat wij niet willen, we
denken dat je voor hetzelfde geld, en
dan zeg ik nadrukkelijk hetzelfde geld
ook goede producten met de juiste
smaken kunt verkopen" vertelt Leonie.
"Het kost niets meer dan bij de supers,
soms is een product zelfs aanzienlijk
goedkoper, bovendien is het niet al-

leen een kwestie van prijs, maar voor-
al van smaak!"
Smaak is de reden dat Reinier's Groen-
ten en Fruit een aantal geselecteerde
producten, waarvan ze zeker weten
dat ze uniek zijn in smaak, aanduiden
met een VOL SMAAK vignet. Volgens
Reinier heeft de klant de absolute ze-
kerheid dat hij of zij een smaakvol pro-
duct koopt. "Dat is waar je als klant
ook recht op hebt". De VOL SMAAK
producten zijn te herkennen aan het
vignet in de winkel.

U kunt zelf smaken testen bij Reinier's
Groenten en Fruit. "Kom het zelf proe-
ven, wij verkopen niet alleen, maar la-
ten het merendeel van de producten
ook proeven, zodat je als klant weet
wat je koopt" legt Leonie trots uit.
Naast het nieuwe VOL SMAAK vignet
heeft Reinier's Groenten en Fruit na-
tuurlijk ook vele wisselende en vaste
aanbiedingen waarvan u wekelijks en-
kele voorbeelden in de advertentie in
deze krant kunt vinden.

Smaak vol, ofwel vol van smaak

Reinier en Leonie van Reinier's Groenten en Fruit in Vorden weten er al-
les van, in de tijd dat ze hun speciaalzaak runnen hebben ze het meege-
maakt, de zogenaamde smaakvervlakking. De smaak van veel producten
zijn niet meer zoals ze vroeger waren, het lijkt wel of de producten de
juiste smaak verloren hebben. Oorzaak is het teeltproces wat dusdanig
hoog is dat producten geen tijd meer krijgen om de juiste smaak te ont-
wikkelen.

MAART
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme.

11 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink.

12 Klootschietgroep de Vordense Pan.
18 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink.
19 Klootschietgroep de Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Vorden.
20 ANBO jaarvergadering mmv Zorg-

belang in 't Stampertje.
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Let-

tink.
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
26 Klootschietgroep de Vordense Pan.
26 PCOB afd. Vorden lezing ds. Tac-

ken, in het Stampertje, o.a. voorbe-
reiding Pasen.

28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
info tel 55 20 03.

Kunst Agenda Vorden
• 15 maart Literatuur, Kasteel Hack-

fort door Carlotte Mutsaers. 

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Op de dressuurwedstrijd te Heeten op
6 en 7 febr. won Iris Berenpas met Wa-
lencia de 1e prijs met 205 punten de
klasse L1. Anita Berenpas won daar de
3e prijs met 194 punten, ook in de L1
dressuur met haar paard Walencia.
Linda Berenpas won in Heeten de 5e
prijs in de klasse B dressuur met 194
punten met haar paard Aragorn.

In Lochem werd de laatste wedstrijd in
het kader van de Dressuurcompetitie
2008/2009 dit weekend verreden. Deze
competitie ging over 5 wedstrijden die
de afgelopen winter maanden waren

georganiseerd. Anita Berenpas won
daar zondag de 2e prijs in de L1 ring,
Iris Berenpas werd daarin 3e beiden
met Walencia. In de competitieuitslag
kwam Anita Berenpas uiteindelijk op
de 3e plaats te staan, dit ging over 2
ringen met L1 dress. en 1 ring L2 dres-
suur samen. Iris Berenpas werd daarin
6e. Door Marina Gotink werd er ook
nog een mooie 10e prijs in de compe-
tie over de 3 L dress. ringen gewonnen.
In de M dressuur competitie waren
ook Vordense leden actief. Carlijn
Slijkhuis met Volmer werd daarin uit-
eindelijk 3e en Marleen Mokkink met
Odette won daar de 7e prijs.

P a a r d e n s p o r t

Niet minder dan 75 prijzen worden ge-
trokken, waaronder een LCD, 3 fiet-
sen, luxe fauteuille en reischeque.
Klapper is natuurlijk de trekking van
de hoofdprijs de Opel Agila. De muzi-

kale omlijsting vindt plaats door de
DJ's Gerwin & en Erwin. De commissie
zal bovendien de opbrengst van de ac-
tie bekend maken en de cheque over-
handigen aan de voorzitter  van de
voetbalvereniging Vorden. De bouw-
plannen zijn inmiddels besteksgereed
en naar verwachting zal in de loop
van mei met de uitvoering er van kun-
nen worden gestart.

Trekking Grote Verloting
Op vrijdag 13 maart vindt in de
Herberg de tweede en laatste trek-
king van de Grote Verloting van de
VV Vorden plaats.

Dit wordt afgewisseld met liedjes, ge-
dichten, spreuken en korte verhaal-
tjes.  Hij is op tv geweest bij onder
andere Omroep Gelderland en in de
Huiskamer TV-show. Dit wordt een
heel boeiende en leerzame middag.
De middag is zoals gewoonlijk in het
Ludgerusgebouw in Vierakker.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Woensdagmiddag 25 maart komt
de heer Hendrik Weenink uit Bar-
chem met zijn prachtige diapre-
sentatie "Ach lieve Tijd", die duide-
lijk maakt hoe onze (voor-)ouders
woonden en werkten.

Die avond vindt vanaf 20.00 uur de
tweede trekking plaats van de grote

verlotingactie met als hoofdprijs een
nieuwe auto. Tijdens de eerste trek-
kingsavond, met toen ook een auto als
hoofdprijs, werd Wim Ruiterkamp,
oud-voetballer van Vorden en thans
woonachtig in Lochem de gelukkige
winnaar. Vrijdagavond gaan alle ver-
kochte 1.500 loten opnieuw in ‘de pot’
en zal onder het toeziend oog de trek-
king plaatsvinden. Behalve de auto
zijn er nog 74 prachtige prijzen te win-
nen zoals rijwielen, televisie’s, lap-
tops, waardebonnen, reizen e.d.

Actie voetbalclub met als
hoofdprijs nieuwe auto
De actie die de voetbalvereniging
Vorden de afgelopen maanden
heeft gehouden, teneinde de nodi-
ge gelden bijeen te krijgen voor de
bouw van twee nieuwe kleedka-
mers, bestuurskamer, opbergruim-
te en renovatie van de bestaande
kleedkamers en doucheruimte,
wordt vrijdagavond 13 maart in
zaal "De Herberg" afgerond.

Deze avond is de blinde kleinkunste-
nares Charlotte Glorie uit Apeldoorn
bij ons te gast. Zij komt ons vermaken
met luisterliedjes en conferences. Ze
houdt zichzelf en haar publiek graag
een spiegel voor. Zij vertelt en zingt

over alles wat haar raakt en bezig-
houdt, soms hilarisch, soms ontroe-
rend, maar altijd herkenbaar voor ie-
dereen. 

Inmiddels zijn er van haar twee cd's
uitgebracht die deze avond in de zaal
te koop zijn. Iedereen is welkom op
deze avond in de Herberg.

NBvP, Vrouwen van Nu Vorden
Woensdagavond 18 maart is de
maandelijkse bijeenkomst van de
Vrouwen van Nu afdeling Vorden.
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Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur
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Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%
KORTOP GEHECOLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !

CHEVROLET
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STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Uitgave van Stichting Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” • Oude Zutphenseweg 7 • 7251 JX Vorden • tel. (0575) 55 12 03 • www.zwembad-indedennen.nl

De bezoekersaantallen van de laatste jaren laten een patroon
zien. Volgens dat patroon zou dit jaar weer een top zomer moeten
worden. Dus er kan weer geroepen worden: “De zwembaden van
gemeente Bronckhorst zijn weer open!!!!!“ Oh en In de Dennen dan?
De één noemt het harmonisatie de ander duidelijkheid. 

Vanaf dit jaar ligt ons zwembad ook in de mooie gemeente
Bronckhorst. We gaan voorzichtig samenwerken. Er zijn twee
veranderingen voor jullie van belang. Ten eerste mag met een
abonnement van Vorden ook gezwommen worden in de zwem-
baden in Hengelo, Steenderen en Hoog-Keppel. (en viceversa) en
ten tweede zijn alle tarieven gelijk gesteld. Dit laatste heeft vooral
invloed gehad op de abonnementen. We hebben vanaf heden
geen combinatieabonnement meer maar een gezinsabonnement.
Wat dat inhoudt, leest u hieronder in deze Plonskrant, evenals
informatie over de voorverkoop, de zwemlessen en hoe je een
leuk kinderfeestje kan organiseren op het zwembad.

Mede namens de  zwembadbestuurders, Henk Vriend, Joke Wul-
link, Meta van Arkel, Marja Westervoorde, Roland van Dijk, Marieke
van Loo en Martin Gabriël heet ik u vanaf 26 april weer van harte
welkom!

Timme Koster

Tarieven voor 2009

De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw
machtiging vóór 31 maart a.s.

Voorverkoop Seizoensprijs

Abonnementen Volwassen € 46,00 € 54,00 
Jeugd € 32,00 € 38,00 
Gezin € 106,00 € 124,00 
65+ € 39,00 € 46,00 

Zwemleskaart 
hele seizoen Diploma A € 150,00 
(incl. lessen en 1 diploma) Diploma B / C € 80,00 

Speciale diploma’s € 52,00 
Entreekaarten Jeugd (3 t/m 17) € 2,50 

Volwassen € 3,50 
Avondkaart na 18.00 uur € 2,30 
groepstarief p.p. (min. 20 pers.) € 2,30 

10-badenkaart Jeugd (3 t/m 17) € 22,50 
Volwassen € 31,50 

Golfbaan Jeugd (3 t/m 17) € 1,00 
Volwassen € 2,00 

Fietscross (BMX) p.p. € 1,00 
Kinderfeestjes zie website

Aanvragen abonnementen

U kunt abonnementen voor het komende seizoen op de volgende
manier bestellen: knip het bestelformulier (op de vorige pagina
van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever het formulier in,
aangevuld met een originele pasfoto (op achterzijde voorzien
van naam en geboortedatum) van elke persoon waar de seizoens-
kaart voor bestemd is. Heeft u al eerder een pasfoto ingeleverd,
dan is dat voor dit seizoen niet nodig. Denkt u echter dat we u niet
meer herkennen op de oude pasfoto stuur dan een nieuwe mee.

• deponeren in de brievenbus van het zwembad
• of opsturen naar “In de Dennen”, Oude Zutphenseweg 7, 

7251 JX Vorden

Uw abonnement ligt dan vanaf 26 april klaar bij de kassa van het
zwembad.
Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen, zijn ook te
vinden op onze website (www.zwembad-indedennen.nl). 
Via de eenmalige machtiging neemt u ons veel werk uit handen
Vult u de machtiging in, dan leveren wij deze in bij de bank. De
bank schrijft het bedrag keurig van de door u opgegeven rekening
af. Is betalen via een machtiging echt niet mogelijk dan mag u op
woensdag 25 maart langskomen op het zwembad van 15.00 tot
18.00 uur

Gezinsabonnement
Zoals u aan het bestelformulier voor de abonnementen kan zien
heeft het combinatieabonnement plaatsgemaakt voor een gezins-
abonnement (i.v.m. de samenwerking met de andere buitenbaden
in gemeente Bronckhorst).
Het gezinsabonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende
kinderen. U betaalt dus één prijs voor het hele gezin. Wat voor
soort abonnement voordeliger is, is aan u en ligt vooral aan het
aantal gezinsleden dat gaat zwemmen. Uiteraard krijgt ieder lid
van het gezin een eigen pas.

Pasjes
Vanaf dit seizoen heeft het abonnement het formaat van een
bankpas en is voorzien van een barcode. Bij elk bezoek vragen we
u om even uw pas langs de scanner te halen zodat wij aan het
einde van het seizoen het bezoekerspatroon kunnen bekijken.
Deze pas is meerdere jaren bruikbaar en wordt u één keer gratis
verstrekt. Wij vragen u om de pas ook na het seizoen goed te
bewaren. Het jaar erna wordt na betaling de pas opnieuw geacti-
veerd. Verdere voordelen van het nieuwe abonnement zijn dat u
een koffie kaart kan laten registreren of wat telefoongeld op de
pas van uw kinderen kan laten zetten.

Belangrijke data

Opening zwembad: zondag 26 april 

Sluiting zwembad: zondag 6 september

Start zwemlessen: maandag 4 mei

Openingstijden:
maandag 13.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 20.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur

Afwijkende openingstijden in de laatste week 
(31 augustus t/m 6 september): 
maandag 14.00 - 19.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 uur

14.00 - 19.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur

Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag (21 mei) en 2e Pinksterdag
(1 juni) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstijden
die in het bad en op onze website worden aangekondigd.

Kinderfeestje  op het  zwembad?

Voor kinderen is het zwembad een geweldige plek om te spelen.
Dus waarom ook niet een plek om naar toe te gaan met je kinder-
feestje?! We hebben dit jaar een aantal kinderfeestjes samen-
gesteld. Natuurlijk wordt er altijd gezwommen en krijgen de
kinderen een hapje eten, maar daarnaast kan er gekozen worden
uit verschillende extra activiteiten: 

• Survival adventure
• Onderwater adventure
• Tinkersafari

En natuurlijk kan u ook zelf (of in samenwerking met ons) nog
activiteiten toevoegen. 
Kijk voor tarieven en meer informatie op onze website!

Activiteiten

De 34ste Zwem4daagse (maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni)
De bekende banen zwemmen en de hele week activiteiten.

Expeditie In de Dennen (woensdag 22 juli)
Een dag vol klimmen en klauteren, dus neem je oude kleren mee.

Indianenkamp (zaterdag 8 augustus)
Een middag vol met spelltjes. ‘s Avond, voor iedereen die opgegeven
heeft, gaan we kamperen en misschien zelfs een nachtduik maken.

Hemelvaart Grasvolley Toernooi
In een volleybaldorp als Vorden mag een grastoernooi niet ont-
breken. Vandaar dat het personeel van het zwembad iedereen
oproept om je in te schrijven voor het Hemelvaart grasvolley
toernooi. Iedereen kan meedoen. Bedrijven, vrienden en familie,
iedereen is welkom. Schrijf je vóór 21 mei in op de website
en ontvang van ons het wedstrijdschema voor een gezellige en
sportieve dag. Hemelvaart Grasvolley Toernooi. Hemelvaartsdag
21 mei. 13.00 - 17.00 uur. Zonneweide van het zwembad.

Jeu de Boules
We zoeken mensen die het gezellig vinden om wekelijks op onze
Jeu de Boules baan een spel te spelen. Donderdag 7 mei vanaf
ongeveer 10.30 uur willen we alle Jeu de Boulers verwelkomen
met een gratis kop koffie. 
We zouden het leuk vinden als er een groepje mensen ontstaat
die elke week (bijv. donderdagmorgen) en potje komt spelen. Lijkt
het u wat, bent u alleen of met een groepje kom dan naar het
zwembad. De toegang is gratis (de koffie alleen de eerste keer).

Zwemlessen

Het is van groot belang dat kinderen goed kunnen zwemmen.
In zwembadtermen noemen we dit zwemveilig. Wij noemen
een kind zwemveilig als hij/zij minimaal de diploma’s A, B en C
behaald heeft. Uw kind is bij ons welkom voor de zwemlessen
voor het A diploma vanaf 5 jaar. 
Kinderen die op 26 april nog geen 5 zijn worden niet opgenomen
in de zwemles. 

OPENING ZWEMBAD 26 APRIL

4 jarigen
Vorig jaar zijn we begonnen met een proefgroepje kinderen van
4 jaar. Deze kregen in de zomervakantie 2 keer per week zwemles.
We noemen het Spetterles omdat het begintraject van diploma A
vooral gericht is op het watervrij maken van het kind. Is uw kind
op 26 april nog geen 5 maar staat hij/zij te trappelen om te be-
ginnen schrijf uw kind dan in voor de Spetterles en win daarmee
het jaar erop een groot stuk van het voortraject.

Speciale diploma’s
Cursussen voor de zwemliefhebbers. Let op! Deze gaan niet door
bij te weinig animo.
Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survivalzwemmen, Aquasportief
voor Kids, Plankspringen, Vinzwemmen, Synchroonzwemmen
en Onderwaterhockey. Deze laatste twee zijn nieuw dit jaar. 

Synchroonzwemmen 
Bij dit zwemvaardigheidsdiploma leer je alle vaardigheden om
een mooie demonstratie neer te zetten. Een nieuw diploma van
de NRZ-NPZ en dus een leuke uitdaging voor alle zwemmers die
verder alle diploma’s al hebben.

Onderwaterhockey
Voor onderwaterhockey wordt niet gezwommen voor een diploma
maar moet meer als sport gezien worden. Elke week een training
met leuke oefeningen en natuurlijk wedstrijden. Om mee te
kunnen doen moet je tenminste een aantal snorkel diploma’s
gehaald hebben en is een eigen snorkeluitrusting een must.
De benodigdheden voor het hockeyen zal het zwembad verzorgen.

Wil je meer informatie over de diploma’s kijk dan op de website bij zwemles.

Lestijden 
Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 uur)
Diploma B / C: ma. (vanaf 16.00 uur)

en zaterdag ochtend (vanaf 9.00 uur)
Speciale diploma’s afhankelijk van het animo. 

Betaling van zwemlessen
Allereerst moet er voor het kind een abonnement gekocht worden.
Daarnaast gelden voor de leskaarten de volgende tarieven:
• Diploma A: € 150,00 (4x per week, 30 minuten)
• Diploma B / C: € 85,00 (2x per week, 30 minuten)
• Spetterles: € 40,00 (2x per week, 30 minuten)
• Speciale diploma’s: € 52,00 (1x per week, 45 minuten)
Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen
(pin betalingen niet mogelijk).

Aquafit
Banenzwemmen kan natuurlijk altijd. Maar wilt u ondersteuning
of meer uitdaging, hebben we voor u dit jaar het programma voor
volwassenen wat uitgebreid. Zo komen er twee vast momenten
waarop er echt lesgegeven wordt. 
• De zwemtraining van donderdag avond (na sluitingstijd). Een

zwem uur met naar keuze technisch advies of conditie training
(of misschien wilt u wel een zwemvaardigheidsdiploma halen).
De inhoud is bespreekbaar met de zweminstructeur.

• Aquasport is de nieuwe mogelijkheid (bij voldoende animo).
Een trainingsprogramma waarbij met allerlei attributen ge-
werkt wordt aan spierversterking en conditie.

Voor deze twee opties is opgave noodzakelijk (€ 52,- per seizoen
+ de aanschaf kosten van een abonnement).

Vindt u werken op uw eigen tijdstip en op uw eigen tempo prettiger? 
• Dat kan met het 2000 meter zwemmen. Hierbij krijgt u een

kaart en bij elke keer zwemmen wordt er een stempel gezet. Na
2000 meter is de kaart vol en kan deze opgestuurd worden naar
de NPZ. Elke maand worden aan de inzenders prijzen verloot.

• En als laatste bieden we ondersteuning in de vorm van trai-
ningsschema’s en stuurkaarten. Hiermee kan u op uw eigen
tijdstip een programma afwerken en kan u zelf kiezen of het
bijv. gericht is op kracht, techniek of conditie.

Natuurlijk zijn er weer de hele zomer duiklessen mogelijk voor
zowel kinderen als volwassenen. Ga voor meer informatie naar
www.bigbubbles.nl



 
NB: Inschrijvingen worden alleen verwerkt als er ook een abonnement aangevraagd is. 

 

U kunt het formulier ook op onze website invullen. 

Opgeven voor duikcursussen kan via www.bigbubbles.nl 

 
 

  Inschrijfformulier zwemles 2009 

 
 
 

 
 
 
 

let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 31 maart 2009! 
,- 

- (geboren op of na 26 april 1991) 

- (geboren voor 26 april 1991) 

65+ - (geboren voor 26 april 1944) 

Is uw basiszwembad Elderink, Hessenbad of Burg. Kruijffbad ga dan naar www.bronckhorst.nl 

Bestelformulier zwemabonnementen  
                                      Voorverkoop 2009 

U heeft mooi antiek/curiosa en verzamelgoed?
Wij kopen het graag van u...
Wij kopen en verkopen leuke oude spulletjes die weer door

andere mensen verzameld worden. Natuurlijk kunt u
proberen te verkopen via internet of zelfs een veiling, maar
hier zijn vaak kosten aan verbonden of er is veel tijd mee

gemoeid. Het Verzamelhuis, al 15 jaar in Warnsveld, koopt
graag en betaalt u contant.

Een voorbeeld van wat we zoeken…?
Glas en aardewerk, aanstekers, ansichtkaarten, art-deco,

automobilia, bakeliet, barometers, beelden, bestek, blikken,
blikken speelgoed, boeken, brillen, broches, camera’s, Dinky
toys, emaille voorwerpen, erotica, gereedschap, gewichten,

gouden- en zilveren voorwerpen, hengelsport, horloges,
inktpotten, ivoor, kandelaars, kerstversiering, keukengerei,

klokken, kurkentrekkers, lakstempels, letterdoeken,
luchtvaart, medisch, microscopen, militaria,

muziekinstrumenten, naaigerei, Olympische spelen,
onderscheidingen, parfumflesjes, poppen, poppen- of

kinderserviesjes, radio’s, reclameborden, 
reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden,

spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen,
stripboeken, stijlmeubelen, tegels, treinen, uurwerken, vazen,

verlichting, vismolens, vulpennen, weeginstrumenten,
zakhorloges, enz. enz.

Voor veel artikelen geldt dat deze een beetje oud of
bijzonder moeten zijn. Rommelmarkt- of kapotte spullen en

dingen die nog volop te koop zijn, komen meestal niet in
aanmerking voor inkoop.

Denkt u iets voor ons te hebben, zet het bij elkaar en bel ons
voor een afspraak. Wij komen dan bij u thuis! In de winkel

kan ook. Ook dan is het handig een afspraak te maken,
eventueel ook voor in de avonduren. Wij zijn ook

geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en
kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon

opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijkstraatweg 35, Warnsveld.
Tel. 0575 - 522919

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG + WOENSDAG 10.00 - 17.00 UUR

KOM GEZELLIG ZINGEN IN VORDEN

Het Vordens Mannenkoor wil iedereen het plezier van
zingen laten ervaren. Maak op zaterdagmiddag 14 maart
van 2 tot 5 kennis met stemvorming, zangtechniek en het
zingen in een koor; speciaal kinderprogramma. 
Workshops onder leiding van Irma ten Brinke, Ivette van
Laar en Frank Knikkink. De middag eindigt natuurlijk in
een optreden.
Het Vordens Mannenkoor organiseert deze middag als
onderdeel van een grote ledenwervingsactie. Maar deze
keer zijn vrouwen en kinderen ook welkom.
Stap over uw drempelvrees en kom naar het
Dorpscentrum in Vorden. Dus kinderen, sleep je ouders
mee; vaders, kom gerust en neem je kinderen mee;
dames, geef je man het zetje dat-ie nodig heeft!

Vordens
Mannenkoor

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering Nieuw en speciaal voor u geselecteerd: „Vol Smaak”
Naast onze kwaliteit groenten en fruit hebben wij vanaf heden spe-

ciaal geselecteerde producten welke het predicaat „Vol Smaak” verdie-

nen. U herkent deze producten in de winkel aan het speciale vignet.

Vol Smaak in de aanbieding:
Navelate sinaasappelen 10 st.+2 gratis 2,99
Hollandse komkommer 2 st. 0,99
Hollandse raapstelen gesneden, 500 gr. 2,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar
onze winkel!! Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 maart

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Buurtvereniging „De Veldwijk” presenteert

Spieker Willem,
wat he’j toch uutvreten!

Een klucht in drie bedrijven, geschreven door
Bernd Gombold. Opgevoerd door onze eigen
leden, onder regie van Gerard Smeenk.

Waar? Dorpscentrum Vorden
Wanneer? Zaterdag 21 maart
Hoe laat? 19.30 uur
Zaal open? 19.00 uur

De entree voor de jeugd t/m de basisschool is
gratis. Voor de „oudere jeugd” bedraagt de
entree € 5,00.

Iedereen is welkom!



Ik kan nog heel veel van Mika leren, ik
doe wel mijn uiterste best om tijdens
iedere training ‘dichterbij’ te komen’,
zo zegt Erwin. Wanneer de dagelijkse
trainingen erop zitten heeft Erwin na-
dien nog een paar andere taken te ver-
vullen, ‘eigen potje’ koken, de plunje
wassen, sleutelen aan de motor en als
de tijd het toelaat in de avonduren op

de racefiets om ook op die manier nog
conditie op te doen. Het klokje van ge-
hoorzaamheid ‘zegt’ om 22.00 uur tijd
om te gaan slapen om vervolgens de
volgende morgen ‘gezond weer op’ en
fit op de training te verschijnen. Na de
trainingsstage in Spanje vertrekt Er-
win aansluitend naar Penafiel in Por-
tugal waar op 21 en 22 maart de eerste
twee wedstrijden voor het WEC (World
Enduro Championship) op het pro-
gramma staan.
Een week later (28 en 29 maart) staan
er twee WEC wedstrijden in Igualada
in Spanje op het programma. Erwin: ‘
Na deze wedstrijden vertrek ik meteen
naar Sardinië voor wederom een trai-
ning met Mika Ahola. Deze stage geldt
tevens als voorbereiding op de WEC
Enduro op 18 en 19 april in Iglesias op

Sardinië. Daarna kom ik voor een paar
weken terug naar Vorden. Overigens
heeft Erwin Plekkenpol in dit prille
jaar al een paar trainingen afgewerkt.
Zo was hij in Italië om in Piacenza te-
vens de Honda motoren te testen. In
Genova nam hij deel aan een indoor
cross in een stadion, gevuld met
30.000 toeschouwers. Daar won hij
een ‘Darkrace’, een crosswedstrijd in
een pikdonker stadion. Erwin: ‘Er was
alleen het licht van de koplampen op
de motoren. Een geweldige ervaring
met een dol enthousiast publiek’.

Ook heeft hij nog een paar weken bij
Harry Everts in Benicassim (Spanje) ge-
traind.Begin februari verbleef Erwin
eveneens een paar dagen in Chateau
Thierry (Frankrijk). Daar werd een trai-

ningssessie voor het Trphy team afge-
werkt. Dit alvast ter voorbereiding op
de Zesdaagse die van 12 t/m 17 oktober
in Fiqueira da Foz (Portugal) zal wor-
den gehouden. De Vordenaar komt dit
jaar uit in de E2 klasse (250 CC-2-twee-
tact/450 CC viertact). Een iets zwaarde-
re klasse dan de E3, waarin hij drie
keer Nederlands kampioen werd. Er-
win: ‘Voor mij weer een nieuwe uitda-
ging. Natuurlijk ga ik voor het Neder-
lands kampioenschap, maar of het zal
lukken? De huidige kampioen Hans
Vogels en voormalig crosser Erik Eg-
gens zijn zeer geduchte tegenstanders.

Ook internationaal kom ik in de E2
klasse uit. Er staan voor de WEC in to-
taal zestien wedstrijden op het pro-
gramma. Vorig jaar werd ik in de E3
klasse vijftiende. Het zou prachtig zijn
wanneer dat in de E2 ook zou lukken.
Ik merk wel dat ik steeds beter ga rij-
den. Het eerste jaar in Italië was best
wel moeilijk. Vreemd land, de taal, an-
dere trainingsomstandigheden, nieu-
we teamgenoten, andere leefgewoon-
ten, lang van huis e.d. Dat alles vergt
grote aanpassing en is best wel even
wennen. Nu merk ik dat ik op de mo-
tor ook veel meer ontspannen rij en
kan ik ook beter met tegenslagen om-
gaan. Bij Honda weten ze ook dat ik er
alles aan doe om zo goed mogelijk te
presteren. Er wordt geen speciale druk
op mij gelegd. Wat dat betreft is het
heerlijk om op deze manier deze sport
te kunnen beoefenen’, zo zegt Erwin
Plekkenpol die onlangs zijn contract
met Honda HM Zanardo met een jaar
verlengde. Ook sponsor Booking.com
zal hem dit jaar weer ondersteunen.

Na bronzen plak in Holten

Erwin Plekkenpol wacht weer lang buitenlands
motor avontuur!
Erwin Plekkenpol heeft niet lang
kunnen nagenieten van zijn derde
plek in dit prille enduro- seizoen.
De eerste wedstrijd die zaterdag in
Holten werd verreden, werd gewon-
nen door Hans Vogels. Een overdui-
delijke winnaar, want Vogels was in
tien van de elf crossproeven de
snelste. Mike Kock werd tweede, ge-
volgd door Erwin Plekkenpol op de
derde plaats en voormalig motor-
crosser Erik Eggens op de vierde
stek. De wedstrijd in Holten telt
mee voor het Nederlands kampi-
oenschap. Afgelopen maandag ver-
trok de Vordenaar voor zeven we-
ken naar het buitenland. Erwin: ‘Ik
ga eerst naar Spanje, waar ik tien
dagen ga trainen met Mika Ahola,
ploegmaat in het Honda Team HM
Zanardo. Mika is wereldkampioen
enduro in de E1 klasse en heeft in-
middels een jarenlange ervaring.
Er is in de buurt van Barcelona een
prachtig trainingsveld aangelegd
met daarbij een uitstekende cross-
baan. We doen daar ook veel ‘ex-
treem-tests’, rijden met hindernis-
sen, over boomstammen. Een cir-
cuit met flinke hoogteverschillen
en met veel steenslag. Trainingen
gebaseerd op snelheid.

Boemerang D1-Dash Vorden D1: 0-4
(28-30 19-25 11-25 20-25)
De vorige wedstrijd van Dash Vorden
was thuis tegen VC Velden die werd ge-
wonnen met 3-1. Het was een wed-
strijd met lange rally's waarbij Dash de
knoop wist door te hakken. Zaterdag 7
maart was de tegenstander Boeme-
rang. Ze staan op de 11e plek in de 2e
divisie competitie. 

De vorige competitie wedstrijd die in
Vorden plaats vond werd gewonnen
door Dash met 3-1. De eerste set was
Dash Vorden nog niet helemaal wak-
ker want voor dat iedereen het wist
stonden ze met 7-0 achter. Hier moest
iets aan gedaan worden. Vorden deed
hun uiterste best om weer terug te ko-
men in de wedstrijd. Dit lukte, door
het enthousiasme naast de kant
kwam Dash weer goed in hun eigen
spel. 

Aan het einde van de set was het erg
spannend, er werden veel eigen fou-
ten gemaakt aan beide kanten van het
veld. Dash Vorden wist na een paar
lange uitputtende rally's de setwinst
eruit te halen. Na de fantastische actie
van Lise Hissink het laaste punt, was
iedereen weer wakker geschut, en
konden ze lachend naar de volgende
set.

De tweede en derde set waren een
beetje hetzelfde, Dash Vorden speel-
den hun eigen spel en wist het team
uit Eibergen het knap lastig te maken. 

Dash was erg enthousiast en scoorde
mooie punten. De servicedruk was be-
ter als in de eerste set. Ze moesten ook
wennen aan de grootte ruimte in de
sporthal. Met de fantastische setuit-
slag van de derde set mag je dan ook
zeer tevreden mee zijn!

In de vierde set kwam Dash Vorden
ruim op voorsprong, door een goede
servicebeurt. Naast de kant was ieder-
een fanatiek bezig met liedjes zingen
en met ons te motiveren. Dash liet
Boemerang weer aardig terug komen
in hun spel, ze gingen voor de 5 pun-
ten dus moesten ze zien om de laatste
set ook nog te winnen. 

Op het einde van de set was duidelijk
dat de meiden van Dash dames 1 en
trainer Carlo Schutten de overwin-
ning gingen binnenslepen. Dash is
zeer tevreden met de 5 punten. Ook
sponsor Vissermode mag hiermee
zeer tevreden zijn.

De volgende wedstrijd die het team uit
Vorden staat te wachten in een thuis-
wedstrijd tegen Favoria. Het team uit
Dinxperlo staan 6 punten boven Dash
Vorden. Het zou fantastisch zijn als ze
deze wedstrijd zouden kunnen win-
nen, en de punten in Vorden kunnen
houden. De wedstrijd begint gewoon
weer om 17.30 in sporthal 't Jebbink. 

UITSLAGEN
Dash D2 - Victoria D1 4-0
ide-Out D1 - Dash D2 2-3
Dash D3 - Longa '59 D6 4-0
Doc. Stap Orion MC7 - Dash MC2 2-3
Kerkem. Gemini MB1 - Dash MB2 3-1
Halley MB2 - Dash MB1 4-0
Grol MC2 - Dash MC1 4-0
WIK D2 - Dash D3 4-0
Favorita D4 - Dash D4 0-4
Boemerang D1 - Dash D1 0-4
Dash circ. 1 - DVO circ. 2 1-3
Dash MC3 - Avanti MC1 3-1
Dash D6 - GeKoMo Rivo D4 3-2
Dash H2 - BVC '73 H3 3-1
Dash H1 - Volga H2 4-0
Dash D5 - Tornax D2 1-3
Dash H3 - Volga H4 3-1

Donderdag 12 maart 
21.00 Zutphen Side-Out H2 - Dash H2 

Zaterdag 14 maart 
11.45 Zevenaar Labyellov H4 - Dash H3 
14.00 Dynamo-Neede MC3 - Dash MC3 
15.00 Winterswijk Wivoc D4 - Dash D6 
18.00 Westervoort Wevoc H3 - Dash H1 
11.30 Dash MB2 - Vios Eefde MB1 
11.30 Dash MC2 - TOHP MC2 
13.00 Dash MC1 - Grol MC1 
13.00 Dash D4 - Blok '71/ S en O D1 
15.00 Dash D2 - Doc. Stap Orion D4 
15.00 Dash D3 - Side-Out D3 
17.00 Dash MB1 - Longa '59 MB2 
17.30 Dash D1 - Favorita D1

Vo l l e y b a l

BADMINTON FLASH
Flash 1 wint ook laatste wedstrijd
Vrijdagavond 27 februari heeft het eer-
ste team van Flash haar laatste wed-
strijd van dit seizoen gespeeld. Dit was
een uitwedstrijd tegen Hengelo. Van te
voren stond vast dat er een goed resul-
taat behaald moest worden om de
tweede plaats in de poule vast te kun-
nen houden. 

Het team speelde in de vaste samen-
stelling met Chjehrando Gasper, Niels
Lijftogt, Geeske Menkveld, Lianne en
Bernadeth Heijenk. Chjehrando en
Niels wonnen beide hun enkelspel.
Chjehrando gaf zijn tegenstander to-
taal slechts 15 punten. Geeske had het
heel wat moeilijker en verloor helaas.
Bernadeth kwam in de tweede set
goed in haar spel, maar kwam op het
laatst net iets te kort. Ze verloor met
21-18. De dubbel van Chjehrando en
Niels ging als vanouds en werd gewon-
nen. Lianne en Bernadeth speelden sa-
men de dubbel. Dit was een erg span-
nende wedstrijd. Ze wonnen een aan-
tal zeer zwaar bevochten rally`s. Maar
met de eindstreep in zicht kwamen ze
in beide sets net te kort. Geeske en
Niels speelden de eerste mix voor
Flash. De eerste set was heel erg span-
nend en de nodige zweetdruppels
kwamen los. Hengelo won met 21-19.
Geeske en Niels begonnen de tweede
set iets scherper en kwamen goed in
hun spel. Deze set werd gewonnen
met 21-13. 

De derde set ging ook naar Geeske en
Niels met 21-18. Lianne en Chjehrando
lieten hun tegenstanders alle kanten
van het veld zien en deze laatste wed-
strijd was zo voorbij. Ze wonnen de
tweede set zelfs met 21-9. Hierdoor
kwam de eindstand op 5-3 voor Flash.
Na deze overwinning was het afwach-
ten wat de nummer 3 van de poule
deed. Maar al snel kwam het verlos-
sende bericht dat zij ook met 5-3 had-
den gewonnen. 

Hierdoor is het eerste team van Flash
dit seizoen als tweede geeindigd in de
poule. Een heel mooi resultaat omdat
het team een klasse hoger speelde als
vorig seizoen.

B a d m i n t o n

GWVV 1 - RATTI 1
Onder mooie omstandigheden ging
Ratti bij de nummer drie, GWVV uit
Varsselder op bezoek. Het veld in Vars-
selder vertoonde enkele enorm natte
plekken. Beide ploegen laten de bal
rond gaan en zijn voetballend inge-
steld. Dit resulteerde in een behoorlijk
beginfase van beide kanten. Na twee
gevaarlijke momenten voor de goal
van Ratti, kwamen de bezoekers beter
in de wedstrijd en kreeg Michiel Gud-
de een goede kans. De keeper bracht
echter knap redding. Uit een inworp
voor Ratti werd balverlies geleden
waarna GWVV pijlsnel opschakelde en
hun spits met een boogbal zagen sco-
ren. Onnodig tegendoelpunt dat uit
de lucht kwam vallen. De 2-0 viel ook
nog voor rust na weer een scherpe
counter van de gastheren.

Na rust begon Ratti goed. Binnen de
minuut kwam Koen Klein Heeren-
brink gevaarlijk door, maar hij kwam
net wat te kort om af te kunnen ron-
den. De 3-0 van GWVV was een enor-
me klutsgoal na wel weer een scherpe

tegenaanval. De gastheren wisten de
hele wedstrijd binnen twee, drie schij-
ven de gevaarlijke spitsen te bereiken.
Vrije verdediger Guido Mullink moest
met een knieblessure naar de kant. Hij
zag dat GWVV uit een hoekschop in de
laatste minuut zelfs nog 4-0 maakte.

De nederlaag was terecht, maar had
veel kleiner uit kunnen vallen als Rat-
ti net wat scherper was geweest. Ko-
mende zondag de derby tegen koplo-
per Socii. 

DAMES RATTI
Afgelopen zondag reisden de dames
van Ratti af naar St. Isidorushoeve, een
klein plaatsje bij Haaksbergen. Hoeve
Vooruit staat 3 plaatsen hoger name-
lijk op de vierde plek.  In de 33e mi-
nuut wist spits Gerrie Brummelman
dan toch de bal over de keepster heen
te prikken en zette Ratti op een 0-1
voorsprong. Vlak daarna ging zij weer
alleen op de keepster af die ver uit-
kwam. In de kluts kwam de bal voor
de voeten van Kelly Peters terecht die
hem terug tikte op Hanneke Nijenhuis

en zij probeerde hem à la Alfred
Schreuder over een afstand van onge-
veer 35 meter in het lege doel te schie-
ten. Helaas zat de wind tegen en kon
de keepster na een sprint nog net de
bal pakken voordat hij over de lijn ver-
dween. Maar in de 38e minuut was
het toch weer Gerrie Brummelman
die alleen door kon op de keepster en
de bal netjes in het net legde. 

Na de rust moest Ratti proberen om de
0-2 voorsprong vast te houden of uit te
bouwen, maar in de 60e minuut kwam
de bal toch in de voeten van een speel-
ster van Hoeve terecht en zij kon de bal
van dichtbij inschieten. Gelukkig pik-
ten de Ratti dames de wedstrijd met-
een weer goed op en 5 minuten later
kwam Gerrie Brummelman weer al-
leen voor de keepster, die wederom ver
haar doel uitkwam. De keepster kon de
bal nog wel raken, maar hij kwam weer
voor de voeten van Kelly Peters, die de
bal resoluut inschoot, 1-3.

Al met al een leuke wedstrijd met een
hoop strijd.

Vo e t b a l

Full House is een zanggroep, waarvan
de leden afkomstig zijn uit Steenderen
en Toldijk. De naam is afgeleid van de
combinatie drie plus twee, zoals die in
diverse (kaart)-spelen voorkomt; in dit
geval drie dames en twee heren. 

De groep is ontstaan uit jarenlange
muzikale  contacten via andere zang-
groepen en koren. Een zanggroep be-
staande uit vijf personen zorgde hier-
bij voor een nieuwe dimensie. De
groep heeft een repertoire opgebouwd
van klassieke, licht klassieke en popu-
laire muziek. Vanuit een eerste optre-

den in "Het Spittaal" volgde een lange
reeks van optredens in de wijde regio.

De groep bestaat uit Lucian Vende-
rink: dirigent, orgel, piano en 2e so-
praan; Marion en Henk Knol: respec-
tievelijk alt en tenor en dwarsfluit;
Toos en Luc van Asselt: bas en 1e so-
praan. 

Het programma begint met de Missa
Lumen van Lorenz Maierhofer (1956)
een eigentijdse mis met de klassieke
onderdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus en Agnus Dei. Vervolgens komen
een aantal populaire klassieke werken
aan bod van Beethoven, Mozart, Tchai-
kofski, Mascagni, Bach en Händel.

Een uurtje genieten van mooie mu-
ziek in de sfeervolle goed verwarmde
Dorpskerk in Vorden. 
Zondagmiddag 15 maart aanstaande.
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Full House zorgt voor een Vol Huis
Het tweede zondagmiddagconcert
in de Dorpskerk van Vorden, on-
derdeel van een serie van vier con-
certen op de zondagmiddag die ge-
organiseerd worden door de Mu-
ziekcommissie Vorden, wordt ver-
zorgd door de zanggroep Full
House.

Ieder volwassen lid dat een boek leent,
krijgt van de bibliotheek een kortings-
voucher voor de dierentuin cadeau.
Goed voor maar liefst 25% korting
voor maximaal vier personen. Met de-
ze actie doet de bibliotheek iets extra's
voor haar vaste leden. 
Op zaterdag 14 maart komt een pro-
motieteam verkleed in dierenpak bi-
bliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, hel-
pen bij het uitdelen van de vouchers.
Dit wordt een heel spektakel! Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met de medewerkers van de bibli-
otheek in Vorden: Tel. (0575) 55 15 00.

Bibliotheek
Vorden
In lijn met het motto van de Boeken-
week: Tjielp, Tjielp, De literaire zoo,
hebben de bibliotheken dit jaar tij-
dens de Boekenweek een eigen actie,
namelijk de Dierentuinactie.



1e prijs fam. Woestenenk
2e prijs fam. Giezen

3e + 4e prijs fam. Maalderink en de
fam. Bargeman (niet op foto)

Uitslag verloting Stichting
Kranenburgs Carnaval

Onderstaande familie's werden verrast door prins Richard de tweede met
de hoofdprijzen van het Kranenburgs carnaval

VORDENSE BRIDGECLUB
De uitslagen van de op maandag 2
maart in het Dorpscentrum te Vorden
gespeelde bridgewedstrijd zijn:

Lijn A:
1 Mevr. den Elzen/Matser 60,76%
2/3. Mevr. d. Ambtman/Thalen 59,03%
2/3. Mevr. Hendriks/Bergman 59,03%

Lijn B:
1. M. Gerichhausen/Wullink 63,02
2. Mevr./dhr. Koekkoek 60,94%
3. Mevr./dhr. Meijerink 56,25%

Op woensdagmiddag 4 maart werd er
ook gebridged in het Dorpscentrum.
De uitslagen daarvan zijn:

A-lijn:
1. Dhr. Post/dhr. Sprey 58,92%
2. Mevr. Rossel/dhr. Wijers 56,92%
3. Mevr. van Gastel/Hendriks 56,87%

B-lijn:
1. Mevr. Nulden/Simonis 58,33%
2. Dhr. Kip/dhr. Oldenhave 57,81%
3. Mevr./dhr. Vreeman 55,21%

B r i d g e

Het bijzondere zit hem o.m. in het feit
dat het 8 soorten varens kent en dat is
op zo'n kleine oppervlakte, 50 ha., een
groot aantal. Haar ligging Zorgt er-
voor dat er weinig recreatie is en dat
komt het dierenleven ten goede. Bui-
zerds, sperwers en haviken behoren
tot de vaste bewoners. Van de spechten
komen er 4 soorten voor, t.w. de grote
en de kleine bonte specht, de groene
specht en de zwarte specht. Verder

komt er o.a. kuifmezen voor. Met alle
waarschijnlijkheid zijn de voorouders
van onze Achterhoekse dichter Sta-
ring van dit goed afkomstig. Uiteraard
is er nog veel meer van het Starink te
vertellen, maar dat is op deze plaats
niet noodzakelijk. 
Onze ervaren natuurgids zal u er tij-
dens de wandeling veel meer over ver-
tellen. Wie deze natuurwandeling wil
meemaken dient op genoemde datum
's middags aanwezig zijn bij de Witte
Smid aan de weg van Warnsveld naar
Lochem, op 100 m. van de spoorweg-
overgang. Aan de deelnemer wordt
een bescheiden bijdrage gevraagd
t.b.v. natuur- en landschapsbescher-
ming. Voor nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
(0575) 43 11 98 (na 18.00 uur).

Groot en klein Starink
Zondagmiddag 15 maart a.s. ver-
zorgt het Wereld Natuur Fonds
haar maandelijkse natuurwande-
ling over een bijzonder terrein: het
Groot en Klein Starink. Het vormt
een onderdeel van het landgoed
Hackfort, maar is dichter gelegen
bij het Waliën dan bij Hackfort.

Het is zowel op organisatorisch als
muzikaal vlak een hoogstandje: met
vijfendertig verschillende zangers,
zangeressen en muzikanten een
avondvullend programma instuderen
in niet meer dan drie dagen tijd. Maar
het resultaat mag er dankzij Patrick
Zuurveld en de organiserende muzi-
kanten ook dit jaar weer zijn. 

Met behulp van een nieuwe lading
gastzangers en zangeressen, een stevi-
ge kopersectie en zelfs twee violistes
hebben de Vordense muzikanten van

Over the Hill, Makken, Duo Juweel,
The Avalanche, Kas Bendjen, Mash, Su-
persleazy, Fuell, Verdwaald en Wood-
star een heel breed muzikaal pro-
gramma ingestudeerd. 

Woodstar is de leverancier van een
boel jong talent dit jaar. Arjan Knoef
(die niet alleen bast, maar ook zingt)
nodigde bandmaatjes Jurriaan Boers-
toel, Desmond Kuyk en Luuk Nenger-
man uit voor het muzikale feest in de
Herberg. De drie jonge nieuwkomers
hebben zich tijdens de oefensessies de

afgelopen weken al dubbel en dwars
bewezen. 

Het publiek mag zich verheugen op
een verrassende avond vol dansbare
'fijne plaatjes'. Tipje van de sluier?
Timmy van Lingen en Edino Molders
kruipen in de huid van Nick & Simon,
Hans Houwen zingt Coldplay, de con-
trabas van Bert Radstake wordt maxi-
maal ingezet voor rock&roll krakers
en meer, zangeressen Maartje Epema,
Marieke Besseling, Paula Biekart en
Renske Zenhorst zingen prachtig in
koor als 'En Vogue', Gert Kraayenzang
zet een prachtige Bob Marley neer en
Oscar Rondeel sluit af met al zijn
vrienden met het nummer 'With a litt-
le help from my friends'.

Ze zijn weer terug

Vordense Toppers in de Herberg

Het gaat weer gebeuren; vijfendertig muzikanten die op de één of andere
manier iets hebben met Vorden, verzorgen zaterdag 14 maart knallend
muziekspektakel. De Vordense Toppers betreden voor de derde keer het
podium van gastvrouw Hanny van De Herberg in Vorden.

Wat is een Living Statue of ook wel le-
vend standbeeld genoemd?
Een levend standbeeld is één of meer-
dere mensen die op een standbeeld lij-
ken. Voordat je een levend standbeeld
wordt, ga je jezelf verkleden in een
speciaal kledingstuk. Denk bijvoor-
beeld aan prinsessenjurk, superman
in het oranje of als prins. Ook ga je je
gezicht schminken (opmaken). Als jij
bent verkleed en opgemaakt, dan krijg
je een plekje in de dorpsstraat. Levend
standbeeld zijn is moeilijk, maar ook
erg leuk om te doen!! Je mag niet be-
wegen, wat heel veel concentratie en
uithoudingsvermogen vergt. Je be-
weegt pas als iemand je iets geld geeft
voor je optreden, bijvoorbeeld in een
hoed. Dan neem je een andere li-
chaamhouding aan.

Wat zijn de eisen om mee te kunnen
doen:
De leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Er
kunnen zowel stoere jongens als stoe-
re meiden die het durven mee doen.

De kleding moet een zichtbaar oranje
tintje hebben (omdat het Koninginne-
dag is). Een ieder neemt zijn eigen ver-
hoging mee zoals bv. een stevig kistje
en een mandje / pet /koffer waar men
geld in kan gooien. De kinderen moe-
ten ongeveer 5 à 10 minuten per keer
als levend standbeeld in het dorp
staan. In totaal 2 tot 3 keer.

Als Oranje vereniging zijn we al druk
bezig met de voorbereidingen voor de-
ze middag. Alle basisscholen in Vor-
den hebben flyers gekregen, met de ei-
sen voor opgave + opgeefformulier en
hebben deze uitgedeeld onder de kin-
deren.  De sluitingsdatum die op de
flyers vermeld staat is aangepast naar
27 maart, het blijkt dat op sommige
plaatsen de flyers later zijn uitgedeeld
ivm de vakantie. Dus onze vraag aan
de papa's en mama's van 8 t/m 12 jari-
ge kinderen…  

WIE VAN JULLIE KIDS DURFT
ZICH TE PRESENTEREN IN HET
DORP!!
Dus wie durft!! Je mag alleen of samen
met een vriendin of vriend mee doen
Je kunt er een leuke prijs mee winnen.
Wat die prijs is, blijft nog een verras-
sing!! Voor meer informatie of op-
gaven kun je contact opnemen met
Mieke Polman (0575) 55 31 75 of 
mieke.polman@hotmail.com

30 april 'kids living statue'
De Oranjevereniging Vorden wil op
30 april a.s. een 'Kids Living Statue'
wedstrijd organiseren voor kinde-
ren in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
De levende standbeelden zullen
dan tussen 14.00 en 17.00 te zien
zijn in de kern van het dorp, tussen
allemaal feestvierende mensen.

De verpleegkundigen geven u op basis
van de uitslag een advies voor de zono-
dige vervolgstappen. Het verpleegkun-
dig spreekuur is aan de Raadhuis-
straat 5 in het gebouw van Pro-Wonen.
Iedereen is welkom zonder afspraak.

Gratis bloedsuiker laten prikken
bij Sensire
Wilt u graag uw bloedsuiker laten
prikken?  

Dat kan op dinsdagmorgen 24 maart
bij het verpleegkundig Spreekuur van
Sensire.

INCOMPLEET DASH H1 VOLDOET
AAN VERPLICHTING
Afgelopen zaterdag stond Dash heren
1 tegenover heren 2 van Volga. Waar
Dash in de uitwedstrijd geteisterd
werd door blessures, was in deze
thuiswedstrijd skipret de oorzaak van
een niet compleet team. Net zoals de
laatste ontmoeting stond Volga nog
onderaan en zou 4-0 winst voor Dash
geen probleem moeten zijn. De erva-
ring leerde dat dit lastige wedstrijden
zijn. Vasthouden aan het eigen spel en
niet meegaan in het spel van de tegen-
stander was dan ook het devies! Het
verloop van de wedstrijd was ook niet
veel anders dan de uitwedstrijd. De
eerste set begon zoals het hoort gecon-
centreerd en voortvarend het eigen
spelletje spelen. Deze werd gewonnen
met een 25-21. Maar… als het makke-
lijk gaat en de tegenstander speelt een
tempo lager, dan is het altijd uitkijken
dat je niet meegaat in de tempoverla-
ging en minder geconcentreerd gaat
spelen. Dit fenomeen zag je dan ook
in de 2e set ontstaan. Gelukkig kwam
net op tijd herstel en werd de 2e set ge-
wonnen met 26-24. 
De derde set wisselde met goede en
slechte momenten. De verdediging
van Volga verrichtte goed werk en er
kwamen veel ballen terug. Hierdoor
ontstonden zeer lange rallies. Door
meer druk te zetten en slimmer te spe-
len wisten de heren van Dash toch de
set binnen te halen met 25-21. De vier-
de set begon wederom wisselend,
maar al snel was de concentratie terug
en werd er gecontroleerd naar een 25-
13 winst gebald. Deze wedstrijd heb-
ben de heren van Dash gedaan wat er
moest gebeuren. Het spel was niet van
bijzondere allure, maar de verplich-
ting om 5 punten binnen te halen is
gerealiseerd. Met deze winst is de posi-
tie op de vierde plek verstevigd. De vol-
gende wedstrijd is uit tegen Wevoc H3
op 14 maart. Hier is de prognose van
de Nevobo winst voor de Vordenaren.

Vo l l e y b a l



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

De parochie bestaat uit 1750 parochia-
nen en het gemiddelde kerkbezoek
ligt tussen de 60 en 150 kerkgangers
op een gewone zondag. Geografisch
bestaat de parochie uit het dorp Hen-
gelo en zeven buurtschappen. De be-
volking van Hengelo is voor ongeveer
één derde katholiek. In de parochie
zijn zo’n 150 vrijwilligers actief, die in
zo’n 35 werkgroepen onderverdeeld
zijn. Er is een actieve pastoraatgroep
en die zijn primair verantwoordelijk
voor alles wat met de vieringen te ma-
ken heeft. Ze coördineren een aantal
werkgroepen maar lang niet allemaal.
Er is onder meer een apart liturgisch
beraad, een groep voor gezinsvierin-
gen, voor kindernevendiensten, een
vormselgroep, een Eerste communie-
groep, een doopgroep, het jeugdbe-
raad en de misdienaars en acolieten
groep. Daarover valt iets leuks te ver-
tellen: Het liep niet zo goed met die
misdienaars. Daarop is besloten om af-
scheid te nemen van iedereen die er
niet zo’n zin meer in had. Dat werd
een groots feest. Ze zijn met zijn allen
naar het museum in Nijmegen gegaan
en daarna gaan eten en ze hebben een
erg gezellige dag gehad. De weggaan-
de misdienaars werden ontzettend be-
dankt voor hun inzet van de afgelo-
pen jaren. In de maanden daarna
kwam er opeens een hele ris nieuwe
aanmeldingen. Nu zijn er zóveel mis-
dienaars, dat er bij sommige vieringen
drie meelopen, anders komen ze zo
weinig aan de beurt. En nu doen ze
zelfs met de Woord en Communie-
diensten mee.

Jongeren van 12 tot 16 zijn in alle pa-
rochies moeilijk te bereiken. In het
Jeugdberaad bedachten ze de actie
‘Met de kerk de berg af’. Ze wilden met
25 jongeren gaan skiën. De beschikba-
re 25 plaatsen waren in no time ge-
boekt. Het begon natuurlijk met een
dienst en iedereen die meeging nam
zijn ouders, broertjes en zusjes mee,
die nieuwsgierig waren. Na de dienst
werd er gediscussieerd of het met de
kerk nu bergopwaarts of bergafwaarts
gaat, aan de hand de tien geboden die
Mozes van de berg had meegenomen.
Twee van de tien geboden werden uit-
gekozen om over te discussiëren. Daar-
na ging men met vijf auto’s vol skiën
(de berg af). Het was bijzonder ge-
slaagd. Veel jongeren kenden elkaar
van te voren niet , maar aan het eind
van de dag was het ijs gebroken en was
het erg gezellig. Na afloop wilden de
jongeren zelf graag ideeën inbrengen
waarover het de volgende keer zou
kunnen gaan en wat men samen zou
kunnen doen. Op donderdagmorgen
is de inloopochtend. Dat is gewoon
koffie drinken voor de gezelligheid.
Dit wordt gerund door een vaste groep
vrijwilligers. Minimaal vijftien men-
sen komen regelmatig. Af en toe komt
daar een spreker om een bepaald on-
derwerp uit te diepen. Soms vertelt ie-
mand over zijn hobby en laatst was er
een beroepsmilitair die in Uruzgan
was geweest. 

Een belangrijk kenmerk van het ka-
rakter van de geloofsgemeenschap
van Hengelo is de gastvrijheid. Ieder-
een is welkom. Het maakt niet uit wie
je bent, of dat je bijvoorbeeld 17jaar
niet in de kerk geweest bent. Als je

denkt dat het wel weer eens tijd is,
dan schuifje gewoon aan. Als iemand
in Hengelo komt wonen, wordt die
door de bezoekersgroep bezocht met
een bloemetje. Ze vertellen iets over de
kerk en de nieuwe bewoner wordt wel-
kom geheten in de kerk. Eéns in het
jaar wordt er een avond gehouden
voor mensen die nieuw zijn in de pa-
rochie. Daar is dan iemand bij van het
pastoraal team en dan wordt uitge-
legd wat er allemaal te doen is in de
parochie en hen wordt gevraagd iets
te vertellen over zichzelf. Daarna
wordt hen gevraagd of ze het leuk zou-
den vinden om iets in de kerk te doen.
Gewoon om hen een gevoel van wel-
kom te geven en te laten weten dat ie-
dereen het leuk zouden vinden om
hen zondags in de kerk te zien.

Een dierbaar plekje in het kerkge-
bouw is voor velen de Mariakapel, als
je binnen komt links van de grote
deur. De kapel is iedere dag geopend,
gescheiden van de kerk door een hek-
werk. Vrijwilligers zorgen elke dag
voor verse bloemen. Het is erg uitnodi-
gend, echt zo’n plekje waar je als je
voorbijloopt, even een kaarsje op gaat
steken. De kerk heeft een heel verbin-
dende functie, dat zie je aan de con-
certen die georganiseerd worden. Ge-
middeld komen daar 150 tot 200 men-
sen uit eigen parochie. Met Kerstmis
was er een doorlopend concert en de
hele dag door kwamen er wel 1000
mensen. Bij het Sint Maartensfeest wa-
ren alle schoolkinderen uitgenodigd
en toen kwam zelfs de Heilige Maar-
ten op het paard de kerk binnen. Alle
kinderen liepen naar de Remigiuskerk
(de protestante kerk)en dronken daar
chocolademelk. Dat geeft veel verbon-
denheid. Er ligt historisch wel wat fric-
tie met de protestante kerk, maar nu
wordt daar zo veel mogelijk mee sa-
mengewerkt. 

De fusie maakte in eerste instantie de
mensen boos. Ze dachten echt dat hun
kerk werd afgenomen. Er zijn een
tweetal bijeenkomsten geweest waar-
in mensen hun verhaal kwijt konden
en vragen konden stellen. Bij de eerste
sessie was het echt mopperen. Daarna
heeft het kerkbestuur bedacht dat als
het dan toch moet gebeuren, ze iets
wilden bereiken waar iedereen wat
aan heeft en dat ze Hengelo levend en
actief willen houden. Ze zijn daarna
actief gaan deelnemen aan de fusie.
Dat was een hele omschakeling. Eens
in de zes weken is er na de kerkdienst;
de zogenaamde fusiekoffie en dan blij-
ven er gemiddeld 50 à 60 man. Dan
wordt verteld wat er allemaal speelt.
Er zijn nog steeds mensen die het niks
vinden, maar de feitelijke vragen zijn
goed te beantwoorden. Veel stress ont-
staat door de onbeantwoorde vragen.
Het bestuur zoekt antwoorden en dat
neemt veel onrust weg. Zo is er uitge-
zocht of je nog steeds geld aan je eigen
parochie kan nalaten, dat niet naar de
grote hoop verdwijnt. Dat blijkt dus
heel goed te kunnen. Je kunt in je tes-
tament laten opnemen dat het geld
bestemd is voor een bepaald doel en
dan kan niemand daar wat aan veran-
deren. Het kerkbestuur probeert de
pastores zoveel mogelijk te ondersteu-
nen, omdat er voor 3 en een halve pas-
tor in twaalf parochies heel veel werk
ligt. Zo proberen ze met name voor de
jongeren het een actieve rol te geven.
Want zelf zijn ze altijd de vader of de
moeder van… Als er dan iemand van
de pastores er bij is dan voelen de jon-
geren dat anders en is het veel toegan-
kelijker. Een actieve geloofsgemeen-
schap die zelf veel doet is levend, veer-
krachtig en uitnodigend en daar doen
de pastores graag aan mee.

Parochies stellen zich voor

Buurte mak'n met Hengelo
Nu de datum van de fusie, 1 janua-
ri 2010, met rasse schreden nadert,
wordt het hoog tijd dat we eens
gaan kennis maken met de buren.
Vanaf nu zal iedere maand één van
de twaalf parochies zich voorstel-
len in de parochiebladen. We be-
ginnen met de parochie van H. Wil-
librord in Hengelo.

Dit seizoen is er veel vernieuwing,
vooral de vele frisse kleuren vallen op! 
Visser Mode heeft nu ook een website
waar u alle informatie over de winkel

en de nieuwe mode kunt vinden! Ook
vind u daar elke donderdagavond een
speciale Kijk op www.visser-mode.nl

Modeflitsen bij Visser mode

Tijdens de koopzondag op 8 maart
showden acht mannequins bij Vis-
ser Mode wat het voorjaar te bie-
den heeft op modegebied.

Sam’s Kledingactie is sinds twee jaar
de nieuwe naam voor de kledinginza-
meling van Mensen in Nood. Het is
een van de oudste charitatieve kledin-
ginzamelaars van Nederland. Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kle-
dingactie ondersteund door ruim dui-
zend vrijwilligers. De opbrengst van
de ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van Cor-
daid Mensen in Nood. In 2009 steunt

Sam’s Kledingactie een project in Ke-
nia waarin ‘droogte cyclus manage-
ment’ centraal staat. Droogte is al ja-
ren een van de meest serieuze proble-
men in Kenia en kan in de toekomst
een nog groter probleem worden als
gevolg van klimaatveranderingen. Dit
leidt regelmatig tot ondervoeding,
ziekte en sterfte van mensen en dieren
en veroorzaakt conflicten om de
schaarse waterbronnen en weidegron-

den. Toch hoeft droogte niet altijd tot
een ramp te leiden. Samen met lokale
partners zorgt Cordaid Mensen in
Nood ervoor dat de mensen minder
kwetsbaar worden in periodes van
droogte. Dit doen ze door het creëren
van nieuwe inkomstenbronnen of het
realiseren van waterbronnen. Hier-
door zijn de mensen minder afhanke-
lijk van klimaatsinvloeden.
Zaterdag 4 april kan kleding, schoeisel
en huishoudtextiel gebracht worden
bij: Café Olden Kriet in Wichmond/
Vierakker, Café Heezen in Steenderen,
Café Den Bremer in Toldijk, r.-k. kerk,
mw. Pasman-Gieling in Olburgen/Rha
en Café Herfkens in Baak.

Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood

Op zaterdag 4 april 2009 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goede, nog draag-
bare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken wor-
den afgegeven in Wichmond/Vierakker, Steenderen, Toldijk, Olburgen/
Rha en Baak.

De christelijke. muziekvereniging Sur-
sum Corda geeft zaterdagavond 14
maart in het dorpscentrum een
‘Sprookjesconcert’. Ineke Fröhling zal
die avond een aantal sprookjes vertel-
len. Het harmonieorkest onder leiding
van Jacob Jansen zal daarbij passende

muziek spelen. Zo worden onder meer
de Efteling, het sprookje Aladdin en
Gulliver’ s Travels in muziek omgezet.
De majorettegroepen A en B, onder lei-
ding van Irma te Brake, verlenen even-
eens medewerking aan het Sprookjes-
concert. Aanvang 20.00 uur.

Sprookjesconcert Sursum Corda



Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

NEIJE WEGGE

(VOLKOREN/DINKEL 

GEVULD MET KRENTEN,

400 gram

NU VOOR          € 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 maart 2009

De enige echte 
ZWANENHALZEN 
volgens origineel 

recept

Tarwe / dinkel zacht kleinbrood

KLEINE STOETIES
Bruine broodjes niet lekker? 
Ik vind ze heerlijk! Vooral 
met pindakaas.

Tarwe / dinkel za

Brui
Ik vi
met p

Producten van d‘Oale Groond verkrijg
baa

Proef, geniet en maak ook nog eens 
kans op een wellness arrangement.

NU:  6 HALEN

5 BETALEN 
(0.43 per stuk)

TROPICAL
BAVAROISEVLAAI

KLEIN

€ 7.95

GROOT

€ 11.95

Bruine broodjes niet lekker? 
Ik vind ze heerlijk! 
Vooral met pindakaas.

PASSIE CAKE

MET STUKJES ANANAS

EN PASSIEVRUCHT

NU VOOR           € 3.95

(vanaf woensdag)

WWW.WITKAMP.COM

PRESENTEERTPRESENTEERT

ZATERDAG 21 MAART 2009

ZAAL OPEN :
21:00 UUR T/M 02:00 UUR

KAARTEN:
ONLINE VOORVERKOOP: 12,50 EURO
AAN DE ZAAL: 17,50 EURO

Avondvullende show van
de Sjonnies met:

Popcorn King,
Dutch pairie Singers,

Q-Music
Vervolgens

een extra lang
optreden van de Sjonnies

Avondvullende show van
de Sjonnies met:

Popcorn King,
Dutch pairie Singers,

Q-Music
Vervolgens

een extra lang
optreden van de Sjonnies

Bizarre familie show
van de Sjonnies :

Bizarre familie show
van de Sjonnies :

j ni sS on ej ni sS on e

Nu bij elke omvorming:

GRATIS
Dualsenses
Curly Twist
Shampoo
t.w.v € 10.50

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Bakkerij Joop
10 jaar in Vorden!
De hele week feestprijzen
10 pl. cake € 3,25
10 broodjes wit of tarwe € 2,50

Vrijdag en zaterdag
Vlaai 10 personen € 7,50
10 jaar 10 jaar

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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“Wij hebben geconstateerd dat er in
de gemeente Bronckhorst voor kinde-
ren met een beperking behoefte is aan
aangepaste en/of kleinschalige activi-
teiten op het gebied van vrijetijdsbe-
steding”, zeggen Karin Wolf (voorzit-
ter) en Gina Luimes (secretaris) van
Handikids Bronckhorst.

In 2007 werd door MEE Oost-Gelder-
land ouders van kinderen met een be-
perking benaderd om te zien of er be-
hoefte was voor aangepaste activitei-
ten waar kinderen aan mee konden
doen. Voor de activiteiten was veel be-
langstelling. Er werd een club gevormd
die activiteiten organiseerde. Later
kwam er mee structuur in het geheel
en is er een stichting van gemaakt. 

Door het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen is gebleken dat veel kinde-
ren met een beperking tegen dusdani-
ge problemen aanlopen dat deze ertoe
leiden dat zij in sociaal isolement te-
rechtkomen. De belangrijkste oorzaak
is dat deze kinderen door hun ge-
drag/beperkingen geen aansluiting
vinden bij andere kinderen. “De inte-
gratie met bijvoorbeeld sportvereni-
gingen is heel moeilijk. We proberen
die link wel te leggen”, zeggen de bei-
de bestuursleden van de stichting.

“Ook zijn diverse voorzieningen/activi-
teiten slecht of helemaal niet toegan-
kelijk en zijn aangepaste activiteiten/
sporten vaak ver van de eigen woon-
plaats te vinden”. Dit laatste brengt
met zich mee dat er vervoersproble-
men kunnen ontstaan. Ook zijn de
kosten van deelname aan een vrijetijd-
sactiviteit hoger indien deze verder
weg ligt of er bijzondere hulpmidde-
len nodig zijn. 

WAT IS HET DOEL?
“Wij willen kinderen met een beper-
king een zinvolle vrijetijdsbesteding
aanbieden op diverse terreinen zoals
aangepaste sport, spel, muziek en ont-
spanning zodat zij mee kunnen doen
in de maatschappij en zich daardoor
waardevol en nuttig voelen. Wij trach-
ten dit doel te bereiken door het orga-
niseren van activiteiten op genoemde
terreinen”. De groep van ouders orga-
niseert en stuurt zelf de beoogde acti-
viteiten aan. Zij kunnen putten uit
persoonlijke ervaringen en daardoor
snel eventuele knelpunten herken-
nen. “Wij sluiten niet uit dat er soms
een combinatie mogelijk is met (ge-
schikte) reguliere activiteiten”. 
Handikids Bronckhorst heeft al diver-
se activiteiten georganiseerd zoals dis-
cozwemmen, scouting, spel –en sport

maar ook workshops en disco-
avonden. “We zijn volop bezig met an-
dere activiteiten om aan het aanbod te
voldoen”. We proberen de activiteiten
zoveel mogelijk te verspreiden over
verschillende locaties. Dat kan een
zwembad of sporthal zijn of andere
ruimtes die we kunnen huren. Door
het verspreid te houden kan het voor
iedereen dichtbij zijn”. 
De activiteiten zijn voor de leeftijds-
groep van 5 tot 18 jaar uit de gemeen-
te Bronckhorst. Inmiddels beschikt de
stichting over bijna vijftig adressen
van kinderen. Voor de activiteiten wor-
den kinderen, die in het adressenbe-
stand zitten, door de organisatie uitge-
nodigd. Kinderen die niet in het be-
stand zitten kunnen zich altijd opge-
ven en zijn harte welkom. 

DISCOAVOND
Zaterdag 21 maart organiseert Handi-
kids Bronckhorst een discoavond van
20.00 tot 23.00 uur in Flophouse te Tol-
dijk voor jongeren van 10 tot en met
18 jaar. Jongeren mogen een introdu-
cé (leeftijdsgenoot met of zonder be-
perking) meenemen. Aan kinderen
wordt geen alcohol geschonken.

De financiële middelen die nodig zijn
om de doelen te bereiken, probeert
Handikids te halen uit sponsoring en
donaties. Sponsoren, gelnteresseerde
ouders en verder iedereen die meer in-
formatie wil over Handikids Bronck-
horst, kunnen contact opnemen met:
Karin Wolf, tel. 0575-463645 of met
het secretariaat: Gina Luimes, Midden-
weg 52 in Hengelo. Tel. 0575-463688.

"Zinvolle en aangepaste activiteiten"

Stichting Handikids Bronckhorst
helpt kinderen met een beperking

Vorig jaar augustus is de Stichting Handikids Bronckhorst opgericht. De
stichting bestaat uit een groep ouders van kinderen met een beperking.
Dit kunnen alle denkbare beperkingen zijn met welke oorzaken dan ook.
Het kunnen kinderen zijn met een verstandelijke en/of lichamelijke be-
perking, ADHD, gedragsproblemen, kinderen die beperkingen ervaren
als gevolg van hun ziekte, stoornissen in het autistisch spectrum hebben
of kinderen die om welke reden dan ook ‘buiten de boot vallen’.

Karin Wolf (links) en Gina Luimes: "Er is veel behoefte aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen met een beperking".

Robert Pieter Alofsen werd in Amster-
dam geboren. Hij knutselde als kind
al, hield van mooie dingetjes en repa-
reerde en restaureerde van alles thuis
en dacht er zelfs over restaurateur te
worden. Tijdens een lange stage in het
Rijksmuseum schreef hij een handlei-
ding voor onderwijzers om de kinde-
ren met aardewerk en porselein te la-
ten kennismaken. Toch koos hij voor
botanie, biologie en scheikunde en gaf
les aan vijfde klas gymnasium meisjes.
Door hun ongemotiveerdheid ging hij
weer aan de studie. Hij volgde de peda-
gogische academie en specialiseerde
zich in textiele werkvormen. “Dat
vond ik vreselijk leuk. Ik heb met ont-
zettend veel plezier aan die kleintjes
les gegeven, die waren spontaan en
puur.” Helaas sloot deze Amsterdamse
lagere school door een tekort aan leer-
lingen.  Na een studie Dansexpressie
in Nederland verhuisde Robert naar
Berlijn. Daar stond hij in de spotlights
van de revue. Hij maakte zijn eigen
kostuums, zong en danste. “Ze kwa-
men zelfs naar me toe voor een hand-
tekening,” lacht hij. Weer in Neder-
land kreeg hij via het uitzendbureau
interessant werk en klom op tot hoofd
van de administratie voor de NMB op
de optiebeurs in Amsterdam, waar hij
een aantal jaren bleef. “Miljoenen gul-
dens gingen door mijn handen. De fas-
cinatie voor geld neemt dan af.” In de
‘80er jaren werd hij goudsmid en
woonde hij boven zijn edelsmederij in
Haarlem. “Ik was altijd verweven met
de zaak. Mijn hobby is mijn werk ge-
worden,” vertelt hij. Door zijn levens-
ervaring kon hij zich puur gaan rich-
ten op het creëren van mooie dingen,
zonder te worden afgeleid door ande-
re zaken.
Robert en zijn partner Gerard Roelofs
wilden de zaak van Haarlem verplaat-
sen naar het Oosten van het land. Na
een zoektocht in de ruime omgeving
van Arnhem viel de keuze op de fraaie
boerderij in de Boterstraat in Bronk-
horst, vlakbij de IJssel. Deze boerderij,
het voormalige knipmuseum, werd
fors opgefrist in lichte kleuren en in
2002 geopend.  Robert ontwerpt vele
sieraden met bloem- en bladmotieven,
zijn oorsprong als botanicus is met
hem verweven, en zitten tussen klas-
siek en modern in. “Mensen denken
wel eens, dat kan nooit van één man
zijn, want het is zo verschillend in

stijl. Maar door mijn enorme achter-
grond bouw je verschillende stijlen
op,” vertelt hij. “Over het algemeen
ontwerp ik heel fijntjes, maar dat is
niet voor geschikt iedereen. Mensen
zijn anders van bouw. Niet alleen de
natuur, maar ook de mensen zelf zijn
zo mijn inspiratie.” De sieraden wor-
den in het eigen atelier vervaardigd.
“Ik ontwerp alleen naar mijn eigen ge-
voel van schoonheid. Ik ben gek op
edelstenen en parels, dat is bijna altijd
mijn uitgangspunt,” legt hij uit. Het
maken van sieraden is een lang proces
van denken en ontwikkelen. “Een ont-
werp begint met een basisvorm, een
uitgangspunt. Daarna kan het worden
uitvergroot of geabstraheerd, met vele
mogelijkheden.” Een paar sieraden
zijn uit Duitsland aangekocht. “Een
onwaarschijnlijk mooie collectie,
maar technisch zou ik hem niet kun-
nen maken. Voor het uitharden van
goud is speciale apparatuur nodig en
dat heb ik niet. Ik vind het wel een
heel mooi collectie die ik aanvullend
vindt voor de stijl van de zaak.”

Marijke de Graaff, zilver- en goud-
smid, werkt veel van de ontwerpen
van Robert Alofsen uit, maar heeft
ook eigen ontwerpen uitgevoerd. “Zij
is nog preciezer dan ik. Dat is heel erg
fijn,” zegt hij enthousiast. “Wij heb-
ben een buitengewoon goede samen-
werking. Alleen door grote concentra-
tie kun je tot goed werk komen. En ik
wordt vaak onderbroken door de tele-
foon en help de klanten. Die zitten lek-
ker op de bank en ik ren heen en weer
om dingen te halen en te laten zien.”
Robert en Marijke werken sinds een
jaar met een laserapparaat, waarmee
een nog grotere precisie kan worden
bereikt. “Ook antieke sieraden kun-
nen nu nog fraaier worden gerestau-
reerd of verwerkt in nieuwe sieraden,
met de nieuwe bajonetsluitingen.”
Tijdens de Kunst10Daagse is het ate-
lier dagelijks geopend. Robert Pieter
Alofsen heeft een grote collectie siera-
den, gemaakt van edelmetalen, zoals
14 en 18 karaat wit- en geelgoud, plati-
na, titanium en zilver. Stukjes ebben-
hout en prachtige kleuredelstenen
zijn daarin verwerkt, alsook diaman-
ten en parels. Robert Pieter Alofsen,
edelsmid, Boterstraat 7, 7226 LH,
Bronkhorst, telefoon (0575) 45 01 96,
www.alofsen.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Robert Pieter Alofsen,
edelsmid te Bronkhorst

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven. Robert Pieter Alofsen heeft in het atelier te Bronkhorst een
grote collectie sieraden, gemaakt van edelmetalen, zoals 14 en 18 karaat
wit- en geelgoud, platina, titanium en zilver. Prachtige kleuredelstenen
zijn daarin verwerkt, alsook diamanten en parels.

De sieraden van Robert Pieter Alofsen staan in vitrines uitgestald.

Bezoekers kunnen dan kennis maken
met begeleiders en leerlingen. Er zijn
boeken om in te bladeren, dvd’ s om te
bekijken en de koffie en thee staan
klaar! De school is gevestigd aan de
Nijverheidsweg 2 in Vorden, dicht
bij het station. Voor meer informatie
kan men bellen (0575) 47 06 97 of
www.schooldeparadox.nl

Open dag De Paradox
De Paradox, een streekschool voor
leerlingen van 4 tot 18 jaar, waar
ruimte is voor de natuurlijke leer-
gierigheid en onderzoeksdrang
van kinderen, met als uitgangs-
punt ‘Spelen is leren’, houdt zater-
dag 21 maart tussen 11.00 en 14.00
uur een open dag.

Het merendeel van de slachtoffers be-
hoort tot de volwassen bevolking. Eén
van de gevolgen hiervan is, dat van de
ongeveer 30 miljoen inwoners, ruim
de helft bestaat uit kinderen jonger
dan 15 jaar. Een groot gedeelte ervan is
wees. Sommigen worden opgevangen
binnen de familie. Anderen worden
verantwoordelijk voor de opvang van
hun broertjes en zusjes. Deze kinderen
missen onderwijs en opvoeding. De on-
derwijs mogelijkheden zijn sowieso
zeer beperkt. Als ze al de basisschool

kunnen bezoeken en afronden, is de
doorstroom naar voortgezet onderwijs
niet vanzelfsprekend. Schoolgeld is
niet op te brengen. Ontelbare kinderen
glijden dan ook snel af naar een leven
op straat, waar ze vaak in de criminali-
teit, prostitutie en bedelarij terecht ko-
men. Het aartsbisdom Mbarara ligt in
het Zuiden van Uganda, in het hart
van de epidemie. Met de oprichting
van een centrum wil het bisdom hulp
geven op verschillende terreinen: * Be-
geleiding en behandeling van Aids

slachtoffers. * Training van leken op
pastoraal gebied om leiding te kunnen
geven. * Om het grote aantal wezen en
halfwezen de mogelijkheid te bieden
om onderwijs te kunnen volgen. Er
wordt ook voorlichting gegeven om de
ziekte in te dammen en te voorkomen
dat een nieuwe uitbraak van Aids
plaats vindt. Ook de regering onder-
steunt dit. We hebben in ons parochie-
verband (twaalf parochies) hetzelfde
vastenaktieproject, met een enkele uit-
zondering. Op zondag 15 maart wordt
in de viering van de Sint Jan de Doper-
kerk in Keijenborg speciaal aandacht
besteedt aan dit project. Ook de we-
reldwinkel is dan weer aanwezig. De
vastenzakjes worden huis aan huis op-
gehaald. Mocht u niet thuis zijn, er
staat ook een bus achter in de kerk.

Vastenaktie project 'Uganda'
In de tachtiger jaren brak in Oost en Centraal Afrika een Aids epidemie
uit. Onbekendheid met deze ziekte veroorzaakte een besmetting met HIV
virus van ongeveer 20procent. Uganda is één van de eerste Afrikaanse lan-
den waar veel mensen door de Aids problematiek zijn gestorven. On-
danks de verbetering en voorlichting sterven dagelijks nog veel mensen
aan deze ziekte.
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hydroflow de doorbraak
in waterontharding!
Bespaar nu met technologie die wel werkt!

HydroFLOW gepatenteerd waterbehandelingsysteem is een
grote doorbraak op het gebied van ontharding en ontkalking
voor bedrijven en particulieren!

De 11 voordelen van HydroFLOW:
1. Voorkomt kalkafzetting.
2. Behandelt systemen stroom op- en afwaarts, continue 24u/7d. 
3. Geen chemicaliën of onderhoud nodig.
4. Gemakkelijk te installeren.   
5. Bespaart stookkosten. 
6. Verwijdert bestaande kalkafzettingen.
7. Verlengt de levensduur van systemen.
8. Vergroot capaciteit van warmteoverdracht.
9. Geen overbodige schoonmaak van kalkaanslag en ketelsteen.
10. Efficiënter gebruik van zeep en wasmiddelen.
11. Het systeem is 3 tot 7 keer goedkoper dan een chemisch systeem (ionen-

wisselaar).
12. Drie jaar technische garantie + één jaar “NIET TEVREDEN – GELD TERUG”

garantie!!!

Voor meer informatie:    

Meinsmasingel 18
7207 CT Zuphen
Tel. 0575-12759334
E Group@dolphin-ta.com
I  www.dolphin-ta.com

Dolphin Technical Advices
BV en Dolphin Technical
Group BV voor een com-
pleet pakket aan diensten
en producten. Uw partner
als het gaat om betrouw-
baarheid en service!

SCHEIDING TE VERWERKEN? 
Ervaringen delen in PRAATGROEP
VOOR LOTGENOTEN o.l.v. Inge

Gerritsen aanm/info werkdagen
17.30-19.00 u. tel. 06-40876584.

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
woensdag 18 maart 2009, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

VOOR DE SNELLE BESLISSERS BETALEN WIJ DE BTW*

ALLEEN GELDIG OP 13 EN 14 MAART 2009. 19% KORTING!

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
za. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo 
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl VOORRAAD
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* Uitgezonderd lopende acties/orders/projecten en zonder tussenkomst van derden.

De Aveo van € 11.195,-  

voor:€ 9.995,-
En een 0% fi nanciering

voor 3 jaar!

De Aveo van € 11.195,-

www.chevrolet.nl
GET REAL.

Aveo 0% rente: De verkoopprijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoond model kan afwijken van de standaarduitrusting. 
Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.5l/100km tot 7.0l/100km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 132 gr/km tot 173 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten 
voorbehouden. Aanbieding is geldig op nieuwe orders van 1 jan. t/m 31 mrt 2009 op nieuw verkochte Aveo’s, gevoerd door Chevrolet Nederland B.V., uiterlijke kentekenregistr. t/m 31 mrt 2009. Max.
1 financ. per klant. Minimale aanbetaling van 20% van de adviesconsumentenprijs van een nieuwe Chevrolet inclusief BTW/BPM. De actie is alleen geldig op particuliere aankopen. Vraag uw dealer
naar de volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl. De financiering wordt aangeboden via GMAC Financial Services te Breda (KvK24107861; AFM registernr.12013025), toetsingen worden 
gedaan via BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl

U kunt nergens anders beter een auto kopen dan bij ons!
We geven u niet alleen de beste deal garantie. We geven u ook nog eens standaard de meeste

extra’s. Heeft u een aanbieding van een ander merk? Kom langs en neem de off erte mee.

We doen gegarandeerd een beter aanbod. Tot zo bij Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen.

- 3 jaar fabrieksgarantie

- Elektrisch bedienbare ramen vóór

- Zij-airbags vóór

- Centrale deurvergrendeling

- Radio/cd-speler met mp3 aansluiting

- Stuurbekrachtiging

- Zuinige motoren

- Levenslange Euroservice Plus-garantie

kunt nergens anders beter een aut
geven u niet alleen de beste deal garantie. We geven u o

Off erte-check:

Offerte voor een ander merk?

Neem ‘m mee en wij verrassen u.

Energielabel:

Slechts 20% bijtelling!

Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl

Nu bij Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen:

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 14 maart

in het café

No Issue

in de discotheek

D.J. Martijn



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Om de verwerking van afval nog
verder te verbeteren, heeft het rijk
besloten gemeenten te compense-
ren voor de kosten voor het apart in-
zamelen van kunststofverpakkingen.
B en w besloten daarom vorige week
ook in Bronckhorst kunststofverpak-
kingen apart in te gaan zamelen. 
De gemeente gaat u vanaf 1 mei 2009
de mogelijkheid bieden kunststof-
verpakkingen weg te brengen naar
verschillende brengpunten. Hiervoor
worden 16 milieuparkjes uitgebreid
met speciale ondergrondse contai-
ners voor kunststofverpakkingen. In
Halle, Keijenborg, Olburgen, Varssel
en Velswijk komt bij de milieuparkjes
een bovengrondse container. U kunt
op de website van Berkel Milieu
(www.berkelmilieu.nl) kijken waar
de dichtstbijzijnde brengmogelijk-

heid voor u zich bevindt. Kunststof-
verpakkingen zijn bijvoorbeeld
shampoo-, badschuim- en douchegel-
flacons, knijpflessen voor mayonaise

en ketchup, kleine cola- en water-
flessen waar geen statiegeld opzit,
boterkuipjes, flessen voor olie en
azijn en tubes voor creme, body-

lotion en tandpasta, plastic tasjes
en brood- en snoepzakken etc. 

Omruilactie
De gemeente voerde in 2008 een
nieuw afvalinzamelingsysteem in,
het volumesysteem, waarbij inwo-
ners konden kiezen voor grotere en
kleinere containers. Als blijkt dat
mensen veel kunststofverpakkingen
apart wegbrengen, kan het zijn dat
zij toe kunnen met een kleinere grijze
container. De gemeente wil daarom
eind 2009 een gratis omruilactie
houden om inwoners deze mogelijk-
heid te bieden.  Het doel van de
aparte kunststofinzameling is het
rest(grijze)afval te verminderen, 
het kunststofafval te recyclen en 
een nog betere service aan inwoners
te bieden. 

Gemeente gaat aparte inzamelmogelijkheid bieden
voor kunststofverpakkingen

De verwarmde buitenzwembaden in
Bronckhorst gaan op 18 april (Burg.
Kruijffbad, Steenderen) en op 26 april
('t Elderink, Hengelo, Hessenbad,
Hoog-Keppel en In de Dennen, Vorden)
open. Nieuw dit jaar is dat het vanaf
aankomend zwemseizoen mogelijk
is om met één abonnement een duik
te nemen in alle vier de Bronckhor-
ster openluchtzwembaden, dus nu
ook in In de Dennen in Vorden. De
voorverkoop van abonnementen
door de gemeente start binnenkort! 
Vóór 31 maart a.s. kunt u bij ons een
abonnement tegen gereduceerd
tarief bestellen. Zwemliefhebbers
kunnen ook op 25 maart een abon-
nement met korting reserveren bij
de sporthallen in Steenderen en
Hoog-Keppel en bij het zwembad in
Hengelo (Gld). In beide gevallen wordt
het abonnement opgestuurd. Voor de
voorverkoop bij en informatie over
zwembad In de Dennen in Vorden
verwijzen wij u naar hun advertentie
elders in Contact en naar de website 
www.zwembad-indedennen.nl.

Tarieven
De tarieven zijn voor alle vier de
zwembaden gelijkgetrokken en
stijgen over het algemeen iets ten
opzichte van de tarieven van 2008.
Voor de gemeente is een 65-plus
abonnement nieuw, met een korting

van 15% ten opzichte van een volwas-
senabonnement. In de voorverkoop
liggen de prijzen van alle abonne-
menten ongeveer 15% lager dan in
het seizoen zelf. 

Voorverkoop gemeente
Binnenkort krijgen de abonnement-
houders van vorig jaar een brief van
de gemeente met een aanmeld-
formulier dat zij tot 31 maart in kun-
nen sturen, waarbij zij de gemeente
machtigen om het verschuldigde
bedrag voor een abonnement van
hun rekening af te schrijven. Tarieven
en aanmeldformulieren zijn ook te
vinden op www.bronckhorst.nl.
Wanneer zwemliefhebbers geen
gebruik willen maken van deze
gelegenheid, maar contant willen
betalen, dan bestaat nog de moge-
lijkheid om een abonnement met
korting aan te vragen op 25 maart 2009
van 15.00 tot 18.00 uur bij de sport-
hallen in Steenderen en Hoog-Keppel
en het zwembaden in Hengelo (Gld).
Abonnementen kunnen niet gelijk
worden meegenomen, maar worden
later nagestuurd. 

Ook zin om regelmatig baantjes te
gaan trekken of een duik te nemen
in één van de Bronckhorster zwem-
baden? Koop een abonnement!

Voorverkoop abonnementen
Bronckhorster buitenbaden van start
Zwemmen in Bronckhorst in vier openluchtbaden
met één abonnement

Sinds dit jaar kan de gemeente voor
bepaalde evenementen een meer-
jarenvergunning (max. drie jaar)
verlenen. In het eerste jaar moet u
de vergunning op de gebruikelijke
manier aanvragen. In het tweede
en derde jaar kunt u volstaan met
een melding. Bij de vergunning/
ontheffing van het eerste jaar
ontvangt u ook de gedeeltelijke
voorgedrukte formulieren voor 
het tweede en derde jaar. Voor het
tweede en derde jaar moet uiterlijk
zes weken voor aanvang van het
evenement het meldingsformulier
binnen zijn bij de gemeente. In deze
melding moet onder meer de nieu-
we datum van het evenement en
eventuele wijzigingen ten opzichte
van de eerste aanvraag zijn aange-
geven. Een meerjarenvergunning
geldt ook voor de eventueel te tref-
fen tijdelijke verkeersmaatregelen,
tijdelijke gebruiksvergunning,
loterijvergunning en de ontheffing
van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet. In het eerste jaar van
de meerjarenvergunning factureren
wij de totale kosten.

Evenementen die voor een meer-
jarenvergunning in aanmerking
komen zijn eenvoudige jaarlijks
terugkerende evenementen die:
• minimaal vijf jaar in de gemeente

Bronckhorst plaatsvinden
• die jaarlijks qua aard en omvang

niet wijzigen en op dezelfde
locatie worden gehouden

• redelijke impact op de omgeving
hebben

• geringe risico's t.a.v. openbare
orde, veiligheid en gezondheid
opleveren

• niet meer dan 1500 bezoekers
krijgen

Of uw evenement daadwerkelijk
voor een meerjarenvergunning in
aanmerking komt, bepaalt de ge-
meente. De ingekomen aanvragen
publiceren wij op deze gemeente-
pagina's. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 00.

Meerjarenvergunning evenementen

Houders van een bromfietscertifi-
caat hebben tot 1 oktober 2009 de
tijd om hun bromfietscertificaat om
te wisselen voor een rijbewijs met

de categorie AM. Per 1 oktober 2006
is het bromfietscertificaat vervangen
door de categorie AM op het rijbewijs.
Na 1 oktober 2009 is omruilen niet
meer mogelijk. Als de houder van
het bromfietscertificaat niet voor 
1 oktober heeft omgeruild, moet
hij/zij voor het verkrijgen van een
bromfietsrijbewijs een theorie-
examen afleggen bij het CBR. Naar
verwachting wordt per 1 januari 2010
het praktijkexamen voor de brom-
fiets ingevoerd. Voor inwoners die
ooit een rijbewijs A of B hebben
gehaald en ook nog in het bezit zijn
van een bromfietscertificaat geldt
bovenstaande niet. 

Bromfietscertificaat niet meer geldig 
na 1 oktober 2009



B en w stemden vorige week in met
de nota Plaagdierbestrijding. Eén
van de aanbevelingen uit het beleid
is dat de gemeente geen plaagdier-
bestrijding meer uitvoert bij parti-
culieren. Zij moeten dit zelf regelen.
De bestrijding van plaagdieren in de
openbare ruimte en de gemeentelijke
gebouwen houdt de gemeente in
eigen beheer. Hiervoor zetten we
drie gekwalificeerde medewerkers
in. Met het KAD (Kenniscentrum
Dierplagen) wordt een service-
contract afgesloten om de gemeente,
maar ook inwoners   te adviseren
over het oplossen van plaagdier-
problemen. 

De belangrijkste reden om plaagdie-
ren te bestrijden, is het beschermen
van de volksgezondheid. Plaagdieren
kunnen ziektes veroorzaken en/of
overbrengen. Ook bezorgen ze regel-
matig op verschillende manieren
overlast. Het beleid is voornamelijk
gericht op het minimaliseren van
overlast door plaagdieren voor
inwoners. 

Ten eerste vooral door preventie 
en het geven van voorlichting, maar
ook door bestrijding in het geval van
overlast. 

Meldpunt
De gemeente heeft een meldpunt
voor inwoners om de aanwezigheid
van plaagdieren aan te geven 
(via tel. (0575) 75 02 50/afdeling
Openbare werken). Na het binnen-
krijgen van een melding stelt de
gemeente een onderzoek in op de
betreffende locatie. 

Daarnaast kunnen inwoners bij 
het KAD advies inwinnen over het
bestrijden van de plaagdieren.

Wespen, ratten en eikenprocessie-
rupsen
De plaagdierenoverlast en bestrij-
ding in Bronckhorst beperkt zich op
dit moment in hoofdzaak tot wespen,
ratten en eikenprocessierupsen. 
De overlast van wespen en ratten is
jaarlijks redelijk stabiel. De overlast
door eikenprocessierupsen is de
laatste twee jaar aanzienlijk toege-
nomen. De gemeente continueert de
bestrijding van deze plaagdieren in
de openbare ruimte.  

Hoe regelt gemeente plaagdierbestrijding?

In de vergadering van 24 februari jl.
stelde de programmaraad het defi-
nitieve radio- en televisie-advies
voor kabelabonnees op voor de pe-
riode 2009-2010 voor alle gemeen-
ten in de Achterhoek en De Liemers
en de gemeente Brummen. De
ingangsdatum van het advies is 
1 juli 2009 en het heeft een looptijd
van één jaar. 

Voor de radio zijn verplicht: Radio 1,
2, 3, 4 en 5, twee Nederlandstalige
Belgische zenders, Radio Gelderland
en Radio Ideaal. Voor de Belgische
zenders zijn VRT RVI 1 en VRT MNM
gekozen. 

Voor de 16 radiozenders van het
basispakket waarover de program-
maraad mag adviseren, is gekozen
voor: BBC World Service, BNR FM,
Classic FM, Deutsche Welle, FunX,
Hot Radio Plus, NDR 2, NDR Kultur,
Optimaal FM, Q-Music, Radio France

International, Radio 6, Radio 538,
Radio Oost, Sky Radio en WDR 4.

Voor de televisie zijn verplicht:
Nederland 1, 2 en 3, twee Belgische
zenders en TV Gelderland. Voor de
Belgische zenders zijn VRT 1 en
Canvas/Ketnet gekozen. Omdat in
onze gemeente geen lokale publieke
zender uitzendt, is als vervangende
zender TV Oost aangewezen. 

Voor de acht televisiezenders 
waar de programmaraad over mag
adviseren, is gekozen voor: Arte,
Discovery Channel, Eurosport, CNBC/
National Geographic, Nickelodeon/
Comedy Central, NDR 3, TV 5 en WDR.  

Daarnaast heeft de programma-
raad een voor de kabelexploitant
geheel vrijblijvend advies voor het
aanvullende pakket opgesteld: 
de kabelexploitanten kunnen daar
dus van afwijken. 

Voor de radiozenders zijn dat:
Arrow Jazz FM, Arrow Rock, BBC 2,
BBC 3, Caz!, City FM, Gelders -
Geluid, Hot Radio 93 FM, Kink FM,
Radio 10 Gold, Radio Bembem,
Radio Veronica, Radio 227, REE,
Slam! FM, Tweede Kamerlijn, 
WDR 2 en 100%nl.

Voor de televisie zijn dat: ARD, BBC
1, BBC 2, BBC Worldservice, CNN,
Graafschap TV, Jetix/Veronica, MTV,
Net 5, Rai Uno, RTL4, RTL 5, RTL 7,
RTL Television, SBS 6, TMF en 
ZDF.

Kabelabonnees die in het werk-
gebied van de programmaraad
wonen, kunnen indien gewenst
verzoeken voor een specifieke
zender in het aanvullend pakket
bij UPC indienen: UPC, Postbus
80900, 1005 DA  Amsterdam.

Mededelingen van de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland

Stembureaulid, iets voor u?
De gemeente is op zoek naar enthousiaste mensen die zitting willen nemen op
een stembureau in Bronckhorst als er verkiezingen zijn. Verkiezingen worden,
anders dan voorgaande jaren, niet meer met behulp van stemmachines
georganiseerd. In alle gemeenten stemmen we nu weer met een rood potlood.
Dat betekent een ander stemproces op het stembureau, maar dat maakt het
werk op het stembureau zeker niet minder leuk!

Iedereen die op vriendelijke en correcte wijze met mensen om kan gaan, enige
administratieve ervaring heeft en flexibel inzetbaar is, komt in principe in
aanmerking voor de functie van (reserve-)stembureaulid. Op verkiezingsdagen
werken we met een ochtendploeg van drie personen (07.00 tot 14.00 uur) en
een middagploeg van drie personen (14.00 tot 21.00 uur). Na sluiting van het
stembureau assisteert de ochtendploeg bij het tellen van de stemmen. Het
stembureau zelf is geopend van 07.30 tot 21.00 uur. De vergoeding voor deze
dag bedraagt €108,75 bruto. 

De verkiezingen met de geplande data op rij 

Europees Parlement  : donderdag 4 juni 2009

Gemeenteraad : woensdag 3 maart 2010

Provinciale Staten : woensdag 2 maart 2011

Tweede Kamer : woensdag 11 mei 2011

Informatie
Heeft u interesse om op de verkiezingsdagen zitting te nemen op één van 
de gemeentelijke stembureaus? Geeft u zich dan op via de bon of  via onze

website www.bronckhorst.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer B. Pasman (0575) 75 02 13 of mevrouw R. Roelvink (0575) 75 02 18,
afdeling Publiekszaken. De bon kunt u opsturen naar: gemeente Bronckhorst,
afd. Publiekszaken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

De monumentencommissie
vergadert op 18 maart 2009 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u, vanaf 11 maart 2009, 
op onze website 
www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en
ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen.
Om voor zo'n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten
organisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag
subsidie 2010' vóór 1 mei 2009 in-
gediend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uw organi-
satie recht heeft op subsidie. Het
beleid is ook in te zien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleidsstukken
zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier voor subsidie
is verkrijgbaar bij de recepties van
het gemeentehuis en -kantoor en 
te downloaden via de website. Het
originele formulier moet u terug-
sturen naar de gemeente. Aanvra-
gen per e-mail kunnen wij helaas
niet in behandeling nemen. Na ont-
vangst van uw aanvraagformulier
ontvangt u van de gemeente een
ontvangstbevestiging. Informatie
over het invullen van de aanvraag

vindt u op het aanvraagformulier
zelf.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of ná 1 mei
2009 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen 
wij deze niet meer in behandeling
nemen en ontvangt u geen subsidie.
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12, lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting
door de gemeenteraad in november
2009. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de
website van de gemeente en op
deze gemeentepagina's.  

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2009.

Voor vragen over de subsidieaanvraag
2010 kunt u contact opnemen met
mevr. A. Koster van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 90, of mailen naar
a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woon-
omgeving. Iedereen wil in een schone
omgeving wonen of recreëren en

zwerfafval bederft dat plezier. 
Terwijl de oplossing eigenlijk heel
simpel kan zijn door met elkaar af
te spreken om het afval daar te

brengen waar het hoort - in de af-
valbak - én zich aan die afspraak te
houden. Maar de praktijk pakt
helaas vaak anders uit. 

Het gemeentelijk beleid is gericht
op het stimuleren van initiatieven
en deelname van inwoners als het
gaat om bijvoorbeeld het schoon-
houden van de eigen leefomgeving.
Zij faciliteert en ondersteunt daar-
om de zwerfvuilacties van de diverse
organisaties binnen de gemeente
door het beschikbaar stellen van
onder andere afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. 

Op 21 maart a.s. houden de Wildbe-
heereenheden Hengelo, Hummelo,
Steenderen, Zelhem, de Werk-
groep Zwerfvuildag Vorden en de
Stichting Wandelpaden Hummelo
en Keppel weer hun jaarlijkse
zwerfvuilschoonmaak actie. Dit jaar
hebben ook de dorpsbelangenorga-

nisaties van Achter-Drempt, Halle,
Kranenburg, Varssel, Wichmond-
Vierakker en Zelhem zich gemeld
om aan deze actie mee te doen.

Geef u op voor 14 maart
Vrijwilligers die op 21 maart a.s.
willen schoonmaken, kunnen zich
via onderstaande contactpersonen
aanmelden. Dit kan t/m 14 maart
a.s. De gemeente zorgt ervoor dat
voor u de benodigde materialen
aanwezig zijn om veilig schoon te
kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
•het buitengebied van Hummelo

en Keppel: de heer B. Veldhuizen,
tel. (06) 13 16 12 30, of de heer
G.F.C. van Heusden, tel. (0313)
47 20 42 

•het buitengebied van Hengelo
(Gld): de heer H.W. Toonk, (0314)
62 33 04 

•het buitengebied van Vorden/

Kranenburg: mevr. R. van Vleuten,
(0575) 55 33 57 

•Wichmond/Vierakker: de heer 
J. Rietman, (0575) 44 19 99

•het buitengebied van Steenderen:
de heer R.H.J.M. Gosselink,
(0575) 45 13 74 

•het buitengebied van Zelhem: 
de heer E. Colenbrander, (0314)
62 52 67, of de heer G. Abbink,
(0314) 62 19 98

N.B. Behalve in Steenderen en Hen-
gelo (Gld) is de zwerfvuilopruimdag
's morgens. Bij de contactpersonen
krijgt u alle informatie als u zich
opgeeft.

Vindt u het ook belangrijk in
een mooie, schone omgeving te
wonen? Meldt u dan aan voor de
zwerfvuilopruimdag op 21 maart!
Vele handen maken immers licht
werk! Het kan nog t/m 14 maart.
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Commissie Evaluatie en
controle 
Op 11 maart 2009 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Afronding koerstraject Regio

Achterhoek
• Notitie beleidsevaluatie

Met deze notitie maken we
afspraken over de wijze waarop
we beleid verantwoorden en
evalueren.

• Evaluatie samenwerking
Rekenkamercommissie
De samenwerking met de Reken-
kamercommissie is geëvalueerd.
Het voorstel is onder andere om
de samenwerking van de Reken-

kamercommissie met de gemeen-
ten Berkelland, Lochem en Mont-
ferland voort te zetten tot 2014. 

Commissie Beleids-
ontwikkeling
Op 12 maart 2009 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte welkom
deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• Voorbereidingsbesluit ontwikke-

ling multifunctioneel agrarisch
landgoed 'Boldiek' in Halle
Voor de legalisering en realisering
van de plannen van de eigenaren
van 'Boldiek' is op 24 april 2008
een voorbereidingsbesluit vast-
gesteld. Tegen dit voorbereidings-
besluit zijn bezwaren ingediend.

Het voorstel is om de bezwaren
tegen dit voorbereidingsbesluit
'ontwikkeling multifunctioneel
agrarisch landgoed 'Boldiek' in
Halle' ontvankelijk, maar onge-
grond te verklaren.

• Bestemmingsplan 'Landgoed 
De Punt Halle'
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om op agrarische gron-
den aan de Stadsedijk in Halle
een nieuw landgoed te stichten.

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2008 Koekoestraat 21 Vierakker'
Met dit bestemmingsplan is het
mogelijk een melkveehouderij 
op het perceel Koekoekstraat 21
in Vierakker te beëindigen, de
opstallen van het agrarisch bedrijf
te slopen en hier een nieuwe
woning te bouwen.

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen Z.E.-weg 33B Toldijk'

Dit bestemmingsplan voorziet in
een uitbreiding van het bedrijf
(groot- en detailhandel in moto-
ren, bromfietsen, onderdelen en
accessoires, evenals de reparatie
van motoren en bromfietsen)
door het bouwen van een nieuwe
bedrijfshal en het bestemmen van
de huidige activiteiten op het per-
ceel Zutphen-Emmerikseweg 33B
in Toldijk.

• Keuzenota informele zorg
Door de komst van de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning)

is de gemeente vanaf 1 januari 2007
verantwoordelijk voor onder meer
de ondersteuning van mantelzor-
gers en zorgvrijwilligers. Met het
vaststellen van deze nota leggen
we beleidskeuzes vast hoe we
om willen gaan met deze vorm
van informele zorg.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
de vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, paasvuur, afsluiten gedeelte Bonte Koeweg, inhaalverbod en snelheidsbeperking Z-E weg,

tussen Baak en Baakse Beek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 april 2009 van
19.30 tot 01.30 uur, stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Baak

• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. Veka NK Autocrosswedstrijden, 
22 augustus t/m 5 september 2009, Halse Autocross Vereniging (HACC)

• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, schaapscheerdersfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
26 april 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

• Hengelo (Gld), parkeerplaats De Spannevogel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
(biercarrousel) i.v.m. kermis, 8 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 10 en 11 juli van 10.00 tot 01.30 uur
en 12 juli 2009 van 10.00 tot 00.30 uur, café Marktzicht

• Hengelo (Gld), Spalstraat ter hoogte van 't Hoekje, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
i.v.m. biertap, 30 april 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, café Marktzicht

• Hoog-Keppel, sporthal, rommelmarkt, 13 april 2009 tot 17.00 uur, Ronny Leunk Marktkraam-
verhuur

• Keijenborg, Kroezerijweg 4, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 16 mei 2009,
de heer W.W.G. te Stroet

• Keijenborg, ontheffing Winkeltijdenwet i.v.m. rommelmarkt, 5 juli 2009, schuttersgilde St. Jan
• Vorden, hoek Eikenlaan/Bergkappeweg, paasvuur, plaatsen van een tent, ontheffing art. 35

Drank- en Horecawet, 12 april 2009, stopverbod en max. snelheid 30 km/u gedeelte Eikenlaan
van 12 april 18.00 uur tot 13 april 08.00 uur, stichting CCK

• Vorden, centrum, festiviteiten t.b.v. viering Koninginnedag met aubade, lampionnenoptocht,
vogelschieten en lunapark, 30 april van 08.00 tot 01.30 uur, afsluiten van diverse straten in het
centrum, 30 april 2009 06.00 uur t/m 1 mei 2009 06.00 uur, oranjevereniging Vorden

• Vorden, Dorpsstraat 10, oranjefeest, 30 april 2009 van 10.00 tot 01.30 uur, café De Herberg
• Vorden, Dorpsstraat 34, festiviteiten rondom Koninginnedag, 30 april 2009 van 08.00 tot 01.30 uur,

café De Slof
• Vorden, grasveld nabij Kerkstraat 3, festiviteiten i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2009 van 06.00

tot 01.30 uur, bistro De Rotonde
• Vorden, kasteelweide Horsterkamp, 20 juni 2009, midzomerfeest met kindermiddag en tentfeest

met live muziek van 12.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 13.00
tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Evenementen Vorden

• Vorden, marktplein, kermis, 29 april 2009 van 14.00 tot 22.00 uur, gezamenlijke Kermisexploitanten
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, aanvraag ontheffing groepskamperen voor ca. 30 personen op

8 augustus 2009, zwembad In de Dennen

Aanvragen

• Vorden, parkeerplaats hotel Bakker, tentfeest, 30 april 2009 van 09.00 tot 01.30 uur, hotel Bakker
• Zelhem, Korenweg, 13 juni 2009, rit met veteranenmotoren met start en finish clubgebouw Z.A.M.C.

van 11.00 tot 16.00 uur, afsluiten Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Kampweg, van 08.00 tot
17.00 uur, toercommissie Zelhemse Auto en Motor Club

• Zelhem, centrum, zomerfeest met braderie, kinderactiviteiten, muziek en diverse attracties, 
18 juli en 1 augustus van 13.00 tot 01.00 uur, afsluiten Smidsstraat, Markt, Stationsstraat,
gedeelte Kerkweg en gedeelte Doetinchemseweg en instellen stopverbod Doetinchemseweg en
Dr. Grashuisstraat, 17 t/m 19 juli en 31 juli t/m 2 augustus 2009, stichting Zelhemse Zomerfeesten

• Zelhem, camping Pluimerskamp zomerfeest ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 juli 2009
van 14.00 tot 17.00 uur, Ieselkapel 'Zomerfeest'

• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, 14 juni 2009, wedstrijd ONK Supermoto van 09.30 tot
17.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent op de Ericaweg, afsluiten Wassenaarweg, Ericaweg,
Arendsenweg, Blekweg en gedeelte Stikkenweg van 07.00 tot 20.00 uur, ontheffing groepskamperen,
13 en 14 juni 2009, werkgroep Supermoto Zelhem/Halle

• Zelhem, Keijenborgseweg, feestavonden met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
30 mei van 18.00 tot 00.30 uur, 31 mei en 1 juni 2009 van 18.00 van 01.30 uur, café De Tol

• Zelhem, Markt, 10 juli 2009, openlucht concert van 19.00 tot 20.30 uur, afsluiten Markt van
18.45 tot 20.45 uur, chr. harmoniever. Pr. Juliana

• Zelhem, parkeerterrein gelegen aan de Magnoliaweg, innemen standplaats voor de reparatie
van autoruitschade, alle donderdagen van 10.00 tot 16.30 uur in 2009, M. Oostwoud autoschade

• Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten Zelhemse Zomerfeesten, 
5 t/m 19 juli 2009, stichting Zelhemse Zomerfeesten

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Drank- en Horecavergunning
• Vorden, Enzerinckweg 12, aanvraag vergunning horecabedrijf, A. Verbeek

Bouwvergunningen 
• Drempt, Zomerweg 19A, bouw kleedaccommodatie met bijbehorende ruimtes
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, plaatsen entree
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28, verbouwen bestaande apotheek en videotheek tot een gezond-

heidscentrum
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, bouwen kapschuur
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 9A, bouw bergruimte
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 55, bouwen woning
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 7, vergroten schuur
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, vergroten woning
• Toldijk, Lamstraat 12A, plaatsen mestvaalt voor opslag vaste mest
• Vorden, Biesterveld 1, plaatsen tuinhuisje/blokhut
• Vorden, Zutphenseweg 32, bouwen wooncentrum



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 27 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, planten klimaatbossen (Boomfeestdag), tijdelijke gebruiksvergunning

tent, 18 maart 2009 van 09.00 tot 12.00 uur, gemeente Bronckhorst
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem en Halle, tijdelijke reclameaanduidingen voor het promoten

van de Open dag in de zorg, 9 t/m 22 maart 2009, Hoffman Outdoor Media
• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, lampionnenoptocht met paasvuur en live muziek,

tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 april 2009
van 20.00 tot 01.30 uur, stichting Paasvuur Velswijk

Verzonden op 3 maart 2009:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. fuchsia- en plantenshow, 19 juli t/m

2 augustus 2009, fuchsiavereniging Oost Gelderland
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. landelijke actie van Oranje Fonds,

Make A Difference Day, 11 t/m 24 maart 2009, Bizon Buitenreclame
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 

6 juni van 13.00 tot 18.00 uur en 7 juni 2009 van 07.00 tot 18.00 uur, rijvereniging De Bosruiters
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 50, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest/

jubileumfeest, 4 april 2009, vakgarage Hans Sloot
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, tentfeest met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 augustus 2009 van 20.00 tot 01.30 uur, Hengelsfeest
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem en Vorden, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m.

Hengelsfeest, 9 t/m 23 augustus 2009, Hengelsfeest
• Vorden, ontheffing geluid-/lichtoverlast i.v.m. onderhoudswerkzaamheden spoorlijn Zutphen -

Winterswijk, 13, 17, 18, 19 en 27 maart en 1 april 2009 van 00.00 tot 06.00 uur, VolkerRail
• Zelhem, Meeneweg, fuchsia- en plantenshow, 30 juli van 14.00 tot 21.00 uur, 31 juli van 10.00

tot 21.00 uur, 1 en 2 augustus van 10.00 tot 18.00 uur, besloten feestavond leden, 1 augustus 2009
van 19.00 tot 23.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, fuchsiavereniging 
Oost Gelderland

Verzonden op 4 maart 2009:
• Halle, circuit De Kappenbulten, motocrosswedstrijden Jumbo ONK, MX1, MX2 en 85cc, 

22 maart 2009 van 09.00 tot 17.30 uur, Wolfersveenweg 14, ontheffing groepskamperen 
(±100 personen), 21 en 22 maart 2009, Halmac

• Halle, circuit De Kappenbulten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 maart, 
12 en 13 september 2009 van 09.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning VIP-tent,
Catering H. van Heijst

• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 29 maart van 10.00 tot 16.00 uur, circuit De Kappenbulten,
kofferbakmarkt, 19 april van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet, 19 april 2009,
Notmai producties

• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt op koopzondag, 22 maart 2009 van 12.00 tot 17.00 uur,
Hengelose ondernemers vereniging

• Steenderen, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal 't Hooge Wessel, musical op 20 maart van
12.00 tot 22.30 uur en concert op 9 mei 2009 van 12.00 tot 22.30 uur, muziekvereniging Nieuw Leven

• Vorden en omgeving, ontheffing artikel 10 en 148 van de Wegenverkeerswet i.v.m. oriënterings-
ritten, 22 maart, 26 april, 19 september en 4 oktober 2009, Vordense auto- en motor club 
De Graafschaprijders

Verzonden op 5 maart 2009:
• Drempt, Braambergseweg, innemen van een standplaats op zaterdagen en zondagen in 2009

voor de verkoop van snacks, frisdrank, snoep en patat, E. Oost

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 maart 2009: 
• Hummelo, De Hofkamp 14, vergroten woning
Uitgereikt op 5 maart 2009:
• Wichmond, Hackforterweg 40, bouwen woning met garage

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 6 maart 2009:
• Vorden, Ruurloseweg 94, voor de bouw van een nieuwe schuur binnen de begrenzing van

buitenplaats 't Zelle

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud
Verzonden op 11 maart 2009:
• Baak, Toverstraat 18
• Halle, Aaltenseweg 33
• Halle, Jolinkdijk 6
• Halle, Nicolaasweg 3
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 32
• Hengelo (Gld), Koningsweg 4
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12
• Steenderen, Landlustweg 16
• Velswijk, Banninkstraat 3
• Zelhem, Boldijk 3
• Zelhem, Michelstraat 14
• Zelhem, Zandvoortweg 16

Ontheffingen verbranden afvalstoffen voor paasvuren op 12 april 2009
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV) 
Verzonden op 11 maart 2009: 
• Baak, Bonte Koeweg
• Vorden, Eikenlaan

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het Hengelsfeest is de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de

Winkelskamp, op 22 augustus 2009 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), in verband met een voorjaarsmarkt is de Spalstraat, tussen de Zuivelweg en de

Veemarktstraat, op 22 maart 2009 van 11.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbaan Zutphen - Winterswijk zijn de
Rietgerweg en de Gazoorweg op 18, 19 en 20 maart 2009 van 00.00 tot 06.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de fuchsia- en plantenshow van fuchsiavereniging Oost Gelderland is van 
30 juli 14.00 uur t/m 2 augustus 2009 18.00 uur de zandweg, tussen de Meeneweg en de oude
spoorbaan, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een
stopverbod op de Meeneweg 

Verleende vergunningen • Zelhem/Halle, tijdens motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en
de Bielemansdijk, op 22 maart 2009 van 07.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwver-
gunningen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergun-
ningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wet op de archeologische monumentenzorg/archeologische waarden-
en verwachtingskaart en archeologische beleidsadvieskaart
B en w maken bekend dat op grond van de gemeentelijke inspraakverordening vanaf 12 maart t/m
8 april 2009, gedurende de openingstijden, ter inzage liggen in het gemeentekantoor, bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, de archeologische waarden- en verwachtingskaart
en de archeologische beleidsadvieskaart met daaraan gekoppeld beleidskader. In september 2007
is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht geworden. De verplichtingen die 
uit deze wet voortvloeien staan op deze kaarten tot op perceelsniveau aangegeven. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 52 of 75 03 52. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op de stukken naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar
voren brengen bij b en w.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006/ontwerpbesluit (art. 11 mon.
verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
12 maart t/m 22 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, aanvraag monumentenvergunning voor de interne verbouw 

van de beheerderswoning

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 23 april 2009. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens of
de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Broekstraat 1, 2
- Het Lendenbosch 3 Hummelo' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1998', gebied Hummelo, voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de bouw van een bedrijfs-
woning op het adres Broekstraat 1, een aanpassing van het agrarisch bouwperceel alsmede het
beëindigen van de intensieve veehouderijtak op het adres Broekstraat 2 en het omzetten van de
agrarische bestemming van de locatie Het Lendenbosch 3 in Hummelo naar woondoeleinen.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze
gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen 
van een reactie.

Bestemmingsplannen

Snoeien
Omdat wij bomen gaan snoeien, zijn de onderstaande wegen van 16 t/m 20 maart 2009 afgesloten:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg, tussen de Aaltenseweg en de Venneweg 
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg, tussen de Prins Bernhardlaan en Kieftendorp 
• Hengelo (Gld), Menkhorsterweg, vanaf de Ruurloseweg 
• Halle, Heurneweg 72, tussen Bielemansdijk en Hobelmansdijk 

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Straten 
In verband met het herstraten van het plateau met zebrapad is de J.F. Oltmansstraat, vanaf de
Dorpsstraat tot aan de Burg. Smitstraat, van 25 t/m 27 maart 2009, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Werkzaamheden



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 26 februari 2009 de volgende bestemmingsplannen
vast:
• 'Buitengebied Hengelo/Vorden; Schuttestraat 20 Vorden'. Het plan heeft betrekking op een

functiewijziging van een agrarisch bedrijf met een bestaande meubelmakerij als nevenactiviteit
in een woonbestemming voor het agrarisch gedeelte en een bedrijfsbestemming voor de
meubelmakerij op het perceel Schuttetraat 20 in Vorden

• 'Bronckhorst 2008; Beekstraat 1 Toldijk'. Het plan heeft betrekking op het vestigen van een
bedrijf dat handelt in tweedehands tractoren en landbouwwerktuigen, alsmede in onderdelen
voor auto's, tractoren en landbouwwerktuigen op het adres Beekstraat 1 in Toldijk

• 'Partiële herziening Buitengebied, Wildenborchseweg 19'. Het plan heeft betrekking op de
bouw van een tweede bedrijfswoning en de uitbreiding van het horecagedeelte met een serre
op het adres Wildenbochseweg 19 in Vorden

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpen.

De bestemmingsplannen liggen van 12 maart t/m 22 april 2009 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de
genoemde vaststellingsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

Een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 8 Halle'
Het bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 8 Halle' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op de omzetting van de agrarische bestemming met bouwperceel naar woondoeleinden
(realiseren van vijf burgerwoningen in de voormalige boerderij met aangebouwde schuren),
alsmede de gedeeltelijke omzetting van de omliggende landbouwgrond naar natuurdoeleinden
op het perceel Varsseveldseweg 8 in Halle.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Ontwerpbesluit vrijstelling 
B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Esdoornstraat ongenummerd, voor de bouw van een woning en het realiseren van

een toerit naar de inrit, geldende bestemmingsplannen ''t Paradijs fase II 1995' en ''t Paradijs 2003'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 maart t/m 22 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbesluit ontheffing
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, de Bongerd 8 en 10, bouwen van een erker, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale diepte van 1,25 m voor ondergeschikte bouwdelen, geldend bestemmingsplan
'Vorden west en zuid 1992'

De bouwplannen liggen van 12 maart t/m 22 april 2009 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de ontwerpbesluit ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Verleende ontheffing
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 2 maart 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 6, voor het realiseren van een bed & breakfast voorziening, geldend

bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 maart t/m 22 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke

en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoed-
eisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Inspraak MER 'Aanleg aardgastransportleiding Ommen - Angerlo',
'voorontwerp bestemmingsplan 48 inch aardgastransportleiding, 
Noord-Zuid Project Gasunie, gemeente Bronckhorst' en andere betrokken
voorontwerp bestemmingsplannen
Vanaf 13 maart t/m 23 april 2009 ligt het milieueffectrapport 'Aanleg aardgastransportleiding
Ommen - Angerlo' ter inzage, samen met de daarmee samenhangende voorontwerpbestem-
mingsplannen. Dit MER doorloopt een gecoördineerde inspraakprocedure op grond van de Wet
milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de
Grondwaterwet. 

Achtergrond
Gasunie is van plan om tussen Ommen en Angerlo een aardgastransportleiding te realiseren.
Het traject tussen Ommen en Angerlo (dit loopt daarmee door grondgebied van Bronckhorst)
betreft een leiding met een lengte van circa 67 km en een doorsnede van 48 inch (120 cm) en 
een maximale gasdruk van 79,9 bar. Om de aardgastransportleiding mogelijk te maken, dienen
bestemmingsplannen van de gemeenten gedeeltelijk herzien te worden. Tevens zijn er vergunningen
nodig in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Grondwaterwet (Gww). 

Het MER en bestemmingsplanherzieningen
Ter onderbouwing van de bestemmingsplanherzieningen en de aanvragen voor de Wbr- en Gww-
vergunningen heeft Gasunie een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Door het opstellen van
een MER is het mogelijk het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming.
In het MER wordt beschreven welke tracés onderzocht zijn, welk tracé uiteindelijk de voorkeur
van Gasunie heeft gekregen en wat de milieueffecten van dit tracé zijn.

Voor elke gemeente is een voorontwerp van de benodigde gedeeltelijke bestemmingsplanherziening
opgesteld. De herziening betreft de geldende bestemmingsplannen waarin het voorkeurstracé 
is gelegen. Het voorkeurstracé in Bronckhorst wordt gebundeld met de bestaande leidingen en
komt onze gemeente in het noordwesten bij Vierakker binnen. In zuidelijke richting loopt het door
het buitengebied dicht langs de kernen Steenderen (oostzijde), Achter-Drempt (noordwestzijde)
en Voor-Drempt (westzijde). 

Waar kunt u het MER en de bestemmingsplanherzieningen inzien?
Voor de Wbr-vergunningen is Rijkswaterstaat bevoegd gezag en voor de Gww-vergunningen 
zijn dat de provincie Gelderland, het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Rijn en IJssel.
De bevoegde gezagen voor de partiële bestemmingsplanherziening zijn de gemeenten Dalfsen,
Raalte, Hellendoorn, Deventer, Rijssen-Holten, Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg,
Montferland en Zevenaar. Bij al deze overheden ligt het MER tegelijkertijd ter inzage. Daarnaast
ligt bij elk van bovengenoemde gemeenten met uitzondering van de gemeente Deventer, tegelijk
met het MER een voorontwerp van de gedeeltelijke bestemmingsplanherziening voor de aanleg
van de aardgastransportleidingen binnen de eigen gemeentegrenzen ter inzage.

De gemeente Bronckhorst legt het MER en het voorontwerp van de gedeeltelijke bestemmings-
planherziening 'bestemmingsplan 48 inch aardgastransportleiding, (Noord-Zuid Project Gasunie),
gemeente Bronckhorst' vanaf 13 maart t/m 23 april 2009  tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Daarnaast kunt u gedurende deze periode het MER inzien bij de overige betrokken bevoegde
gezagen en zijn het MER en de bestemmingsplanherzieningen te raadplegen op 
www.bureau-energieprojecten.nl

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Op grond van artikel 7.20 van de Wet milieubeheer kan een ieder zienswijzen ten aanzien van het
MER kenbaar maken. Uw zienswijze op het MER kan betrekking hebben op het niet voldoen van
het MER, mede gelet op de door het bevoegde gezag gegeven richtlijnen betreffende de inhoud van
het MER, dan wel op onjuistheden in het MER. Tevens kunt u uw reactie geven op het voorontwerp
bestemmingsplan.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan SenterNovem, Bureau Energieprojecten, t.a.v. dhr.
mr. ir. C.J.H. van den Bosch, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. Wij verzoeken u daarbij duidelijk
te vermelden dat u inspreekt op het MER 'Aanleg aardgastransportleiding Ommen - Angerlo'
en/of op welk voorontwerp bestemmingsplan u inspreekt. Indien u mondeling wenst in te spreken,
kunt u dit doen door te bellen met Bureau Energieprojecten, tel. (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Bureau Energieprojecten draagt zorg voor het doorzenden van uw mondelinge of schriftelijke
zienswijze aan de bevoegde gezagen en de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
De Commissie voor de m.e.r. brengt aan de bevoegde gezagen een toetsingsadvies uit over het
MER en kan daarin uw zienswijze betrekken. De bevoegde gezagen houden rekening met het
toetsingsadvies dat de Commissie voor de m.e.r. uitbrengt. De bevoegde gezagen kunnen ook
zelf uw reactie betrekken bij de besluiten tot bestemmingsplanherziening of het verlenen van 
de aangevraagde vergunningen.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van het MER, meer informatie over het project of de inspraakprocedure
verwijzen wij u graag naar: www.bureau-energieprojecten.nl. Ook het MER en de voorontwerpen
van de bestemmingsplanherzieningen zijn hierop te vinden. U kunt ook contact opnemen met
Bureau Energieprojecten, via tel. (070) 379 89 79.

Aanleg aardgastransportleiding Ommen - Angerlo
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Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
12 maart t/m 22 april 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 30, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een rundveehouderij
• Zelhem, Nijmansedijk 4, voor een oprichtingsvergunning voor een inrichting voor het houden

van honden

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-

Wet milieubeheer

Verordening langdurigheidstoeslag
De raad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2009 de verordening langdurigheidstoeslag
gemeente Bronckhorst 2009 vastgesteld. De verordening ligt voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis bij de afdeling Werk, inkomen en zorg en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 23 april 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 03 18.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2008 kunt u   
bij ons terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
11, 18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2007 (aanslag 2008).

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Gratis 2e kaartje
voor Ciske de Rat

W A N S I N K
H E N G E L O  ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
9 maart t/m

15 maart 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Bavaria Pils
2 kratten van

12 flesjes
à 0.3 liter

9.36

5.99

Page toiletpapier

Pak

5.99
8.67

24 ROL

Friesche Vlag
Milk & Fruit

Diverse varianten

Bijv. aardbei/kers
2 pakken à 1 liter 

2.42

1.21 1.73

Mona toetjes
Diverse varianten

Bijv. duo chocolade
met slagroom

3 sets à 250 gram

2.61
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Deep Blue tonijn
Diverse varianten

Bijv. in water

3 blikken à 185 gram

2.67

1.77

Weduwe Visser
Jonge Jenever of Vieux

100 cl

21.98

17.98

Omo wasmiddel
Diverse varianten

Bijv. color vloeibaar

3 flacons à 1.5 liter

9.99
16.65
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2 FLESSEN
NAAR KEUZE

Grote vlooienmarkt in Zelhem, antiek, curiosa! Datum: zondag 15 maart 2009

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Locatie: Sporthal de Pol, Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Op www.vvvbronckhorst.nl vindt u meer informatie



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Geen tattoos, maar bakkebaarden! Dat
moeten de heren van de band gedacht
hebben toen Coen de microfoon over-
nam van Nils. Op vrijdag 27 maart in
café De Tol in Velswijk zal hij zijn op-
wachting maken als nieuwe frontman
van The Grolschbusters. Coen: "Ik ben

al jarenlang betrokken bij de band,
door die jongens ben ik als snotneus
in de muziek terecht gekomen. Ik had
nog nooit een punkband gezien toen
ik The Grolschbusters voor het eerst
zag. Ik wist meteen: dat wil ik ook! Een
paar jaar later werd ik zanger bij de

Cheese Heads, waarin meerdere
Grolschbusters van het eerste uur
speelden. 
Na jaren met deze band gespeeld te
hebben richtte ik mijn eigen band Gib-
berish op. In de tussentijd ben ik altijd
bij The Grolschbusters betrokken ge-
bleven als ontwerper voor t-shirts en
cd's en af en toe als roadie als dit te
combineren viel met mijn eigen band.
Praktisch op hetzelfde moment dat
Gibberish uit elkaar viel kreeg ik te ho-
ren dat Nils ging stoppen. Ik heb me
geen moment bedacht en meteen
mijn diensten aangeboden. Het is een
flinke uitdaging voor me om het hele
repertoire in te studeren. Qua stijl zit-
ten we als zangers gelukkig redelijk
dicht bij elkaar, maar als ´t op tattoos
aan komt dan wint Nils. Maar ik heb
overmaatse bakkebaarden, dat dan
weer wel".

Na 16 jaar met Nils te hebben gespeeld
en is een nieuwe zanger natuurlijk
wel even wennen, maar de band ziet
de toekomst positief tegemoet. De
band: "We kennen Coen natuurlijk al
jaren en hij heeft een ruime ervaring
op het podium en met het compone-
ren van nummers. Hij is dan ook een
waardige vervanger, waarin we alle
vertrouwen hebben. 

We blijven werken aan nieuw materi-
aal, waarin binnenkort dus ook in-
vloeden van Coen te horen zullen zijn.
The Grolschbusters blijven fanatiek
doorknallen!". Op 27 maart neemt de
band afscheid van Nils en wordt Coen
verwelkomt. Café De Tol in Velswijk is
het toneel waar dit optreden plaats zal
vinden. In het voorprogramma staan
de MacLympies, een door de Dropkick
Murphys en Rancid gelnspireerde
punkrockband uit Hengelo. 

Meer informatie is te vinden op
www.grolschbusters.nl

Nieuwe frontman Grolschbusters

Punkrock-formatie The Grolschbusters heeft een nieuwe frontman gevon-
den. Kort geleden verliet zanger Nils Lenting de band omdat hij de band,
zijn eigen bedrijf en zijn gezin niet langer kon combineren. De band die
dit jaar haar 20e jubileum viert is met Coen Evers op vocalen weer op vol-
le oorlogssterkte.

In het bijzonder de spreker voor deze
middag, de heer R.Lammers uit Zut-
phen, medewerker van Open Doors.
De voorzitter wekte de leden op zich
op te geven voor het uitstapje op 27
mei as. voor een bezoek aan de Twee-
de Kamer in Den Haag. Er kunnen
zich nog belangstellenden aanmel-
den. Hierna was het woord aan de me-
dewerker van Open Doors, vroeger
Stichting Kruistochten geheten. Deze
meer dan 50-jaar oude organisatie
staat onder bezielende leiding van
dhr. Anne van der Bijl. De nadruk ligt
meer op het ondersteunen van de ker-
ken dan op de verkondiging van het
Evangelie. Het is vooral gericht op het
verspreiden van Bijbels. de eerste erva-
ringen van de inleider was het bren-
gen van Bijbels naar Polen. Opvallend
was dat er geen problemen waren bij

de grensovergangen, hoewel het ver-
spreiden van Bijbels in deze commu-
nistische landen verboden was. Daar-
naast geeft het ook in de Arabische
landen (vooral moslimlanden) proble-
men. Meer dan 50 landen in de wereld
hebben hiermee te maken. Wereld-
wijd worden 200 miljoen christenen
vervolgd over hun geloof. Het hangt
ook vaak van de presidenten van zo,n
land af. Zo is in Turkmenistan ( voor-
heen Rusland) door een mildere presi-
dent de verspreiding van Bijbels mak-
kelijker geworden, terwijl in Kazach-
stan het regime strenger is geworden

Na de pauze werd een indringende
film vertoond over de vervolging in
China. Daaruit blijkt dat de verkondi-
ging en verspreiding van het Evange-
lie vaak in het geheim moeten gebeu-
ren. Ook in landen als Noord-Korea,
Saoedie: en Iran is dit het geval. Aan
het eind van de bijeenkomst konden
de aanwezigen intekenen voor het or-
gaan van Open Doors. De voorzitter
bedankte de inleider voor het gebo-
dene. Na het zingen van het leid "Here
Jezus om uw Woord "werd deze bijeen-
komst beëindigd.

PCOB-bijeenkomst gewijd aan steun
van vervolgde christenen
De PCOB hield donderdagmiddag
de maandelijkse bijeenkomst in
het Stampertje. In verband met
vakantie van de voorzitter F. Mid-
den had dhr. Olthaar de leiding. Na
lezing en gebed kon hij een flink
aantal belangstellenden welkom
heten.

De afgelopen maanden volgden de
kappers van Passchier Haarmode ver-
schillende trainingen in Nederland en
Duitsland om de nieuwe, revolutionai-
re kniptechniek te leren. Docent was
Brian McLean, de wereldberoemde En-
gelse topkapper die het systeem Curl-
sys bedacht. Frans Passchier: "Door
strengen haar op een speciale manier
af te delen en in te knippen, gaan ze
veel meer krullen. De haren vallen bo-
vendien in mooiere, dikkere bundels. 

Bij kort én lang haar. Hiervoor gebrui-
ken we de speciale Curlsys-scharen,
die we met zowel de linker- als rechter
hand kunnen hanteren. De scharen
hebben verschillende lengtes: hoe lan-
ger het haar, hoe langer de schaar. Zo
laat je het haar optimaal krullen."

MEER VOLUME
Volgens Frans Passchier is Curlsys een
finishtechniek. Het haar wordt dus
eerst in een coupe geknipt. Daarna
wordt het met de Curlsys-scharen ver-
der in model gebracht. Met een goede
conditioner en een stylingmiddel als
wax vallen de krullen nog beter. De

enige voorwaarde voor zo'n mooie bos
krullen is dat het haar van nature al
wat slag heeft. Maar tegelijkertijd is de
techniek ook geschikt voor mensen
met steil haar. "Curlsys geeft golvend
haar meer krul en steil haar veel meer
volume", vertelt Passchier. "De mensen
zullen bovendien merken dat hun
haar veel makkelijker te stylen is."

MOOIE AANVULLING
Inmiddels heeft Passchier Haarmode
al verschillende klanten een mooie
bos krullen bezorgd. "De reacties zijn
positief en heel leuk. 'Ik wist niet dat
mijn haar zo gemakkelijk kan krul-
len', horen we vaak. Of: 'Mijn steile
haar houdt veel langer volume en zit
veel beter'. Voor ons betekent Curlsys
een mooie aanvulling op onze moge-
lijkheden. Of mensen nu krullen wil-
len, meer volume óf juist steil haar;
wij zorgen er graag voor."

Kijk voor meer informatie op
www.passchierhaarmode.nl, kom
langs in de kapsalon aan de Spal-
straat 17 in Hengelo of bel voor een
afspraak tel. (0575) 46 40 17.

Passchier Haarmode is gecertificeerde Curlsys-kapper

Meer krullen en volume
dankzij nieuwe kniptechniek

Passchier Haarmode in Hengelo voert sindskort een bijzondere, nieuwe
kniptechniek. Het gaat om Curlsys, een systeem dat meer krullen brengt
in golvend haar. Of in steil haar meer volume geeft. Hiermee is Passchier
Haarmode één van de weinige gecertificeerde Curlsys-salons in Neder-
land.

HC '03 PROGRAMMA
pupillen 14-3-2009 9:00 HC '03 F2 DVC '26 F7
pupillen 14-3-2009 9:00 HC '03 F6 Halle F2
pupillen 14-3-2009 10:00 HC '03 E3 Harfsen E2
pupillen 14-3-2009 10:00 HC '03 E4 Wolfersveen E1
pupillen 14-3-2009 10:00 HC '03 F1 Zelos F1
pupillen 14-3-2009 11:15 HC '03 D3 Gazelle Nieuwland D3C

junioren 14-3-2009 12:45 HC '03 B1 Peeske 't B1
junioren 14-3-2009 12:45 HC '03 C3D MvR C2
junioren 14-3-2009 15:00 HC '03 A1 Keijenburg. Boys A1
senioren 15-3-2009 9:30 HC '03 3 Groessen 2

senioren 15-3-2009 12:30 HC '03 4 GSV '38 6
senioren 15-3-2009 14:30 HC '03 1 Rijnland 1

futsal 13-3-2009 22:30 WEJA 3 HC '03 3

pupillen 14-3-2009 8:30 FC Zutphen E2 HC '03 E2
pupillen 14-3-2009 9:00 DCS F5 HC '03 F3
pupillen 14-3-2009 9:15 Steenderen F3 HC '03 F4
pupillen 14-3-2009 9:45 FC Zutphen E10 HC '03 E5
pupillen 14-3-2009 9:45 DVV E14M HC '03 E6M
pupillen 14-3-2009 10:30 Peeske 't F4 HC '03 F5
pupillen 14-3-2009 11:00 Pax D1 HC '03 D1
pupillen 14-3-2009 11:00 AVW '66 E1 HC '03 E1

junioren 14-3-2009 13:00 Pax C3D HC '03 C2D
junioren 14-3-2009 13:30 MvR D2C HC '03 D2
junioren 14-3-2009 14:30 DCS B2 HC '03 B2D
junioren 14-3-2009 14:30 Vorden C2 HC '03 C1

senioren 15-3-2009 10:30 Silvolde 2 HC '03 2
senioren 15-3-2009 11:30 DCS 8 HC '03 5
senioren 15-3-2009 12:30 Rekken DA1 HC '03 DA1

Vo e t b a l

Joost loopt over de begraafplaats naar de garvekamer.  Als

hij op de deur klopt, zwaait deze direct open. -- Jonkheer

Joost, wees welkom. Een vriendelijk gezicht lacht hem toe.

Pastoor Coenraed tho Venthe is een aimabel en wijs man.

Hij gaat al jaren voor in de Onze Lieve Vrouwekerk van

Roderlo. 

Joost komt meteen ter zake. -- Pater, kent U de verhalen

die rondgaan? Over de urnen, het spook, de moord, het

veemgericht? De pastoor antwoordt niet direct. Hij loopt 

de kerk binnen via de tussendeur van de garvekamer naar

het koor. Een paar sprieten voorjaarszon stralen door 

de grote vensters naar binnen. Hij steekt een kaars aan. 

-- Ik geloof niet in spoken, zegt hij dan zacht. 

-- Ik weet het niet meer, pastoor. Het is toch geen toeval

dat er allerlei onheil is gekomen sinds de vondst van de

urnen op de Kattenbelt? 

-- Dat is iets anders. Maar is onheil altijd het werk van

bovennatuurlijke krachten? De pastoor kijkt Joost vorsend

aan. -- U denkt dus toch aan mensenwerk? 

-- Dat is goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, knikt de pastoor.

Op dat moment klinkt een schreeuw voorin de kerk, bij het

altaar van Sint Petrus & Paulus. Joost en de pastoor kijken

verschrikt op...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF.EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD
WEER EEN HEEL GEREGEL.WANT:WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN
WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE
BEDRIJF.GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Met een deskundige voorjaarsbeurt,

kunt u het nieuwe tuinseizoen 

fris beginnen.

Maak nú een afspraak!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

Baak, 0575-441048

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

boomverzorging
* Snoeien van bomen
* Rooien en vellen van bomen
* Stronken wegfrezen
* Versnipperen
* Plaatsen van stormankers
* (ver)planten van bomen
* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur

(VTA)
* Europees gecertificeerd European

Treeworker
* Europees gecertificeerd European

TreeTechnician

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het
boomverzorgingswerk!

Z.E. weg 83a / BAAK / 0575 – 44 1048 
www.coditboomverzorging.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 14 maart

in het café

No Issue

in de discotheek

D.J. Martijn

Inmiddels is er op veel vragen een ant-
woord gekomen, wat echter niet wil zeg-
gen dat de praktische uitvoering ervan
ook snel gebeurt. Je hebt dan te maken
met de prioriteit die aan de situatie

wordt toegekend. Helaas moet ook ge-
constateerd worden dat het met de ver-
keershandhaving in een aantal gevallen
beter zou kunnen.

Bij de gemeente zijn nog een zevental ge-
vallen in behandeling. De Dorpsraad
zorgt ervoor dat de betreffende personen
daarover bericht krijgen. Daarnaast doet
de Dorpsraad momenteel onderzoek
naar een betere afwikkeling van het ver-
keer van en naar de Betteld in de Meene,
met name in het zomerseizoen. Ook gaat
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, in overleg met de politie en
gemeente nog het een en ander op papier
zetten over het inrijden c.q. verlaten van
de 30 km zone. U leest daar ter zijner tijd
over in het Contact. 

De Dorpsraad Zelhem/Halle’s belang sluit
hiermee de serie over onveilige verkeers-
situaties af, temeer omdat de gemeente
inmiddels één keer per zes weken een
verkeersspreekuur heeft ingesteld. Tele-
fonische informatie daarover kunt u krij-
gen bij mevr. van Laarhoven, tel. 0575-
750385. De gegevens zijn ook op de web-
site van de gemeente terug te vinden. 

Het bestuur van de Dorpsraad Zelhem en
Halle’s belang bedanken de inwoners
voor hun bijdrage om de verkeersveilig-
heid in hun dorp te verbeteren.

Verkeerssituaties Zelhem (slot)
Het is inmiddels een kleine vijf maanden geleden dat Veilig Verkeer Nederland,
samen met de Dorpsraad Zelhem en Halle’s belang, een druk bezochte ver-
keersavond hield. Er was goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen
over onveilige c.q onduidelijke verkeerssituaties in te dienen, waarvan er toen
een 30-tal werden besproken die daarna bij de gemeente zijn aangekaart. De
Dorpsraad zegde toe dat iedereen van de voortgang op de hoogte zou blijven.
Dit is ook gebeurd door er vanaf begin november iedere week een stukje over
in Contact Zuid te plaatsen.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ne knaster.

B. Ne norf.

C. Ne smaks.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Afgelopen zaterdag kreeg onze ka-
meel een veulen en gisteren verraste
onze anglo nubische geit ons met een
vijfling (zeldzaam). 

Voor verdere informatie www.ezels.nl
of Fam. Groot Roessink. 
Tel. (0575) 46 32 89 of (06) 22 57 27 49.

Het voorjaar is ingeluid op
zorgboerderij De Mettemaat

Na met verschillende gitaristen te heb-
ben samengewerkt ging het drietal in
2006 samen met Frank Roerdinkhol-
der en Jeroen Krabbenborg verder on-
der de naam "No Issue". Februari 2007
vond het eerste optreden van de band
in huidige bezetting plaats in I'varca
te Aalten. Dit beviel zo goed dat in rap
tempo nieuwe optredens gepland wer-
den. Na de eerste succesvolle optre-
dens bleek helaas dat Frank wegens
gezondheidsredenen moest stoppen.
Gelukkig werd in Michiel Krabben-
borg (jawel, "de broer van"!) snel een
goede opvolger gevonden. Walter
speelde o.a. in "Voice of Fear", John
maakte in de u welbekende formatie
"De Heetroos" de podia onveilig en Mi-
chiel deed ervaring op in de band

"Guarana". Stevige muziek en een ui-
terst goede sfeer in de oefenruimte
zorgen ervoor dat de kern van de band
al zo lang samenspeelt, na het toetre-
den van de gitaristen is de rockforma-
tie pas echt compleet.

No Issue speelt voornamelijk de stevi-
ge, oudere rocknummers van Ozzy Os-
bourne, Metallica, Thin Lizzy, Queen,
Iron Maiden, UFO, kortom als er maar
gitaar in zit, anders stoppen ze het er
eigenhandig wel in!

No Issue gaat terug naar de sfeer van
"strakke broeken en spijkerjacks", met
strakke drums en goeie solo's. Pak een
biertje en gooi je haar los! 
Zie advertentie de Zwaan.

Live On Stage in Café de Zwaan

No Issue bestaat sinds november 2003. Walter Hoenderboom (bas), John
Schutten (drums) en Sandra Luiten (zang) zijn begonnen onder de naam
East Rock, maar toen de eerste demo af was en de optredens begonnen te
komen, besloten de toenmalige gitaristen te stoppen.

Organisaties die staan voor deskundi-
ge dienstverlening. In nauwe samen-
werking met de gemeente Bronck-
horst, EHBO, het Rode Kruis en de
stichting Reanimatie Zelhem hebben
zij in Bronckhorst een begin gemaakt
met het opzetten van Hartveilig Wo-
nen reanimatienetwerk van vrijwilli-
gers. Jaarlijks worden er in Nederland
15.000 mensen door een hartstilstand
getroffen. Dit kan overal gebeuren:
thuis, tijdens het sporten, tijdens het
werk, noem maar op. Bij hartfalen is
snelle en doeltreffende hulp binnen
de eerste zes minuten van levensbe-
lang.

Hartveilig Wonen is een hulpsysteem
waarbij vrijwilligers in hun omgeving
snel ter plaatse kunnen zijn om ie-
mand met een hartstilstand te reani-
meren. Bij hartproblemen is deze snel-
le eerste hulp, tot dat de ambulance
arriveert, onmisbaar en vaak levens-
reddend. Als de vrijwilligers gebruik
kunnen maken van de Automatische
Externe Defibrillators (AED) is de over-
levingskans nog groter. Het apparaat

geeft de patiënt een stroomstoot,
waardoor het hart weer een normaal
ritme kan krijgen. Voor de bediening
van het apparaat en om te weten wat
het apparaat kan en doet, is het volgen
van deze cursus nodig. Het Hartveilig

Wonen werkt als volgt: Bij verdenking
van een hartstilstand alarmeert de
meldkamer van 112 de tien dichtstbij-
zijnde opgeleide en geregistreerde vrij-
willigers. Zij ontvangen een sms- be-
richt op hun mobiele telefoon met de
locatie van het slachtoffer of de locatie
van de dichtstbijzijnde AED. Hierdoor
is altijd snel iemand ter plaatse om te
reanimeren en kan een ander zorgen
dat de AED zo snel mogelijk op de juis-
te plaats is.

Cursus Hartveilig Wonen in Bronckhorst gestart

Donderdagavond is in Wijngoed Kranenburg de eerste cursus Hartveilig
Wonen gestart. Het is een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland; Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland; Ge-
neeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en RAV Noord en
Oost Gelderland.

Leren reanimeren

Op de voorgrond op tafel de defibrillator

“De meest elementaire manier van je
gevoelens vormgeven is lachen en hui-
len. Maar, de meeste gevoelens willen
zich graag laten inpakken in muziek,
die in allerlei vormen zich laat horen.
De meest populaire vorm is wel het
zingen, vooral als je met anderen sa-
men, meerstemmig, begeleid ofwel a-
capella uiting geeft aan je gemoeds-
toestand,” aldus Gert Hiddink uit Tol-
dijk. Deze maand oefent hij al 50 jaar
zijn grote hobby uit en is via een be-
hoorlijk aantal verenigingen een halve
eeuw lid van de Koninklijke Christelij-
ke Zangersbond, K.C.Z.B. Op Bekveld
begon hij bij Soli Deo Gloria, zong de
langste periode in Toldijk bij Excelsior,
fuseerde mee naar Steenrewalt en
ging ook zingen in het Christelijk Zel-
hems Mannenkoor. “Want de man-
nenkoorzang was al jaren mijn slui-
merende wens,” vertelt Gert. “En toen
Henk Peppelman in Zelhem de dirig-
eerstok ging hanteren, was het tijd
voor de overstap.” De Zelhemse Brink
is op donderdagavond vaste ontmoe-
tingsplaats waar een breed repertoi-
rescala de bindende factor is van het
mannenkoor, dat tevens als vrienden-

groep fungeert. Ook de pauze en het
contact aan de bar ervaart Gert als een
wekelijks gebeuren dat niet mag wor-
den gemist. Toch zijn er soms zwaar-
wegende argumenten, die dan betrek-
king hebben op zijn andere hobby: het
schrijven van gedichten en verhalen.
In de loop der jaren heeft hij velen ver-
blijd, verrast, gesterkt en getroost met
zijn omschrijvingen van levenssitua-
ties. De alledaagse dingen en de meest
ingrijpende gebeurtenissen zijn om-
schreven met of zonder een persoon-
lijke mening en worden in twee bun-
deltjes uitgegeven. Het eerste boekje is
in het Achterhoeks dialect geschre-
ven, gecorrigeerd door Lex Schaars en
het tweede in Algemeen Beschaafd Ne-
derlands, gecorrigeerd door Arie Rib-
bers.
Gert bracht in 1989 eveneens twee
bundeltjes uit. Onder de pseudoniem
Geert Holterveld kwam zijn eerste
werk ‘Uit mijn ziel gegrift’ uit en kort
daarop ‘Dwarsleggers’. “Ik ben gebo-
ren in Bekveld en speelde in mijn
jeugd veel op het Holterveld,” legt hij
uit. “Zo ben ik aan mijn naam geko-
men.”

Gert heeft in de loop der jaren de vele
bestuurlijke functies die hij vervulde
vrijwel allemaal laten varen om ruim-
te te maken voor zijn hobby’s en ook
de boerderij is op hobbyniveau beland.
“Ik werd gevraagd en getoetst voor een
regionaal mannenkoor van twaalf
stemmen,” vertelt hij. “Deze manier
van musiceren en het Slavisch- en Rus-
sisch Byzantijns repertoire trok me
wel. Nu repeteer ik elke vrijdagavond
in Silvolde” Deze twaalf mannen -on-
der bekwame leiding van één vrouw,
Dineke de Roo- hebben zich in deze
contreien meerdere keren laten horen
op (benefiet-)concerten.
Dit koor zal de medewerking verlenen
als de twee gedichtenbundels worden
gepresenteerd, op woensdag 25 maart
2009 om 16.00 uur in de Remigiuskerk
in Steenderen. “Hier is de akoestiek zo
fijn om te zingen en er zijn voldoende
zitplaatsen, want iedere belangstellen-
de is van harte welkom,” legt Gert uit.
Ook de drie kinderen van Hiddink, ge-
dreven en bevlogen zangers én musici
evenals vader Gert en moeder Riky,
zullen hun muzikale steentje bijdra-
gen. Een 50 jarig zangjubileum mag
een unicum genoemd worden en het
uitbrengen van twee gedichtenbun-
dels geeft een extra dimensie aan het
geheel. Ze zijn overigens na afloop te
koop, evenals enkele cd’s van de man-
nenkoren. De presentatie is in handen
van Arie Ribbers.

Gert Hiddink: zanger en schrijver
Gert Hiddink uit Toldijk viert deze maand het feit dat hij al 50 jaar lid is
van verenigingen van de Koninklijke Christelijke Zangersbond, K.C.Z.B.
Daarnaast brengt hij twee bundeltjes uit, een in het Achterhoeks dialect
geschreven en het tweede in Algemeen Beschaafd Nederlands. De presen-
tatie zal plaats vinden op woensdag 25 maart 2009 om 16.00 uur in de
Remigiuskerk in Steenderen.
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De vrouwen die zaterdagmiddag op
uitnodiging van de Stichting Vrouwen
Werkgroep Bronckhorst, de moeite
hadden genomen om in het dorpscen-
trum te Vorden de ‘Internationale
Vrouwendag’ bij te wonen, zullen na
afloop unaniem tot één conclusie zijn
gekomen: ‘Blij dat wij hier in Neder-
land wonen’. Deze conclusie werd ge-
voed door de lezing van de Neder-
lands- Iraanse schrijfster Corine Na-
ranji, die onder meer een lezing hield
over het door haar geschreven boek
‘Bittere Thee’. Een autobiografische
roman over het leven in Iran ten tijde
van de laatste Sjah, de Islamitische re-
volutie van 1978-1979 en de grote ver-
anderingen daarna, onder het regiem
van Ayatollah Khomeini.

Corine: ‘ Ik ben begin jaren zestig ge-
trouwd met een Perzische student
bouwkunde in Delft. Wij kregen een
zoon en zijn toen naar Perzië ( het hui-
dige Iran )verhuisd, waar mijn man
een bouwbedrijf oprichtte. Ik heb er
vele jaren gewoond en kreeg daar ook
nog een dochter. Toen de revolutie uit-
brak ben ik gescheiden en ben ik met
mijn twee kinderen terug gekeerd
naar Nederland, waar ik ze in mijn
eentje heb opgevoed. Vergeleken met
daar kun je nauwelijks beschrijven
hoe de vrijheid hier in Nederland
voelt,’ zo zegt ze. In het boek ‘Bittere
Thee’ vertelt zij over het Nederlandse
meisje Dorien ( zij zelf ) en over haar
eerste kennismaking met de vrouwen
in Perzië. ‘Ik zag daar vrouwen verpakt
in de Chador, een kledingstuk dat het
gehele lichaam bedekt’. 

Ze zegt tegen haar
man dat ze dit zeer
vernederend vindt
voor vrouwen. Hij
zag dat duidelijk an-
ders. ‘De vrouwen
hier, verbergen zich
voor de blikken van
de man’, zo luidde
zijn visie. Toch werd
het in Perzië geleide-
lijk aan wat ‘los-
ser’en werden er
zelfs korte rokken
gedragen. Na de re-
volutie van 1978/79
was het over en uit
en werden de vrou-
wen weer verplicht
een Chador te dra-
gen’, zo zegt Corine
Naranji, die overi-
gens met een gevoel
van tederheid terug
denkt aan haar toen-
malige 102 jaar oude
schoonvader. Werke-
lijk een hele lieve
man’, zo zegt ze. Co-

rine Naranji las deze middag ook pas-
sages voor uit de boeken die ze over
haar dochter schreef. Over bijvoor-
beeld de tijd dat bij dochterlief de
amandelen werden geknipt en over de
‘bemoederende’ rol van de schrijfster
zelf. Zij schreef ook het boek ‘ Nou,
doei ! De dochter die thuis komt, de
trap oprent, wat dingen uit haar ka-
mer pakt en weer terug rent naar de
auto waar haar vriend wacht. ‘Nou
doei mam’ en weg is ze. 

Momenteel is zij bezig met het schrij-
ven van een boek over de toenmalige
keizerin Farah Diba. ‘ Ik heb haar eind
mei 2007 in haar appartement in Pa-
rijs bezocht. Ik had een ruim drie uur
durend interview met haar. Van te vo-
ren moest ik alle vragen voorleggen.
Toen het vraaggesprek was afgelopen,
heb ik nog een hele poos gezellig van
‘oma tot oma’ met haar gekletst’, zo
zegt Corine. In de periode dat zij zelf
in Iran verbleef, was Farah Diba haar
keizerin. Corine zag toen hoe geliefd
ze bij het volk was en hoeveel zij speci-
aal voor vrouwen van Iran betekende.
In 1978/ 79 kwam een eind aan het
2500 jarig keizerrijk in Perzië. 

Dat de vrouwen in het huidige Iran
‘tweederangs burgers’ zijn, kon deze
zaterdagmiddag ook in de stand van
Amnesty geconstateerd worden. Daar
konden de aanwezige vrouwen in de
zaal, een petitie ondertekenen. Een
oproep aan de Iraanse autoriteiten
voor de onmiddellijke opening van
het CDHR en de bescherming van de
mensenrechtenverdedigers. Iraanse

mensenrechtenactivisten spannen
zich al jaren in voor gelijke rechten
voor vrouwen. De Iraanse regering is
daar niet van gediend. Met intimida-
tie en onderdrukking proberen de au-
toriteiten deze vreedzame activiteiten
een halt toe te roepen. Zo dwongen zij
in 2008 het Centrum voor Verdediging
van de Mensenrechten (CDHR ) zijn
deuren te sluiten. Amnesty maakt
zich sterk dat het Centrum weer ge-
opend wordt.

Het bestuur van de Stichting Vrouwen
Werkgroep Bronckhorst, die deze bij-
eenkomst zaterdagmiddag organiseer-
de, bestaat uit zes dames t.w. Hermien
Hoogkamp uit Doesburg ( voorzitter),
Janny Kuiper Olburgen ( secretaris ),
Elly Teeuwen Vorden ( penningmees-
ter) Dick Garritsen Steenderen, Antoi-
nette Huurnink Toldijk en Joke v.d.
Velde Hengelo. Zij vertegenwoordigen
in één bestuur de verschillende vrou-
wengroepen die Bronckhorst rijk is,
zoals bijvoorbeeld Passage, Vrouwen
van Nu en ZijAktief. Genoemde groe-
pen waren zaterdagmiddag ( evenals
Wereldwinkel ) met een stand op deze
Internationale Vrouwendag present. 

De bijeenkomst stond onder leiding
van Hermien Hoogkamp. ‘De bedoe-
ling van ons was om deze middag alle
vrouwen in de gemeente Bronckhorst
bij elkaar te halen. Om te proberen om
het ‘wij- gevoel’ te ontwikkelen. Dat is
prima gelukt. Ook zijn we dik tevre-
den over de belangstelling’ ( ruim hon-
derd dames )’ zo zegt Hermien Hoog-
kamp. Secretaris Janny Kuiper: ‘ De
volgende bijeenkomst wordt in No-
vember gehouden. Dan worden de be-
sturen van de verschillende vrouwen-
groepen door ons uitgenodigd. Vol-
gend jaar maart staat dan wederom de
internationale vrouwendag op het
programma. Het is op dit moment
nog niet bekend waar die zal worden
gehouden’. 

Behalve ‘ernstige woorden’ van Corine
Naranji, was er deze middag ook volop
tijd voor ontspanning. Daarvoor zorg-
de het vrouwenkoor Amazing uit
Drempt. Onder leiding van dirigent
Esther van der Heijden, bracht het
koor een zeer gevarieerd zangpro-
gramma. Het opende met het num-
mer ‘To those who came before me’,
een eerbetoon aan hen die ons zijn
voorgegaan. Vandaag zijn dat vooral
even de vrouwen die voor ons in het
verleden in de bres zijn gesprongen’,
zo legde Esther van der Heijden uit. 

Verder zong ‘Amazing’ onder meer
nummers als ‘A natural woman’ van
Carol King. ‘One hand, one heart’ uit
de musical West Side Story. De gospel
‘Singa Jesu Singa’ en tot slot ‘A hard
day’s Night’ van de Beatles en ‘Vlieg
met mij mee’ uit de film Abeltje.

Tijdens Internationale Vrouwendag Bronckhorst :

Naar Westerse begrippen drinken
vrouwen in Iran 'Bittere Thee'!

Schrijfster Corine Naranji De zangdag van zaterdag 7 maart
startte vroeg in de ochtend met koffie
in Het Anker. Oud-leden kwamen van-
uit heel Nederland en daarbuiten. Bij
deze hernieuwde ontmoetingen wer-
den vele herinneringen opgehaald,
evenals tijdens lunch en buffet. Tus-
sen 11.00-13.00 uur en 14.00-16.30 uur
echter werd hard gewerkt aan de mu-
ziekstukken, die diezelfde avond zou-
den worden uitgevoerd, voor de fans,
oud-dirigenten en donateurs.

Op 11 maart 1919 werd het koor Zan-
glust opgericht in Steenderen. Vele ja-
ren later kreeg het de naam Sanclust
en in 2007 Cappella Bronckhorst. Vele
foto’s, concoursresultaten en artike-
len uit de geschiedenis van het koor
werden in de kerk opgehangen. De
eerste jaren werd een ander genre ge-
zongen, zoals operette. “Het is opge-
richt als niet-christelijk antwoord op
twee bestaande christelijke koren, De
Lofstem en Excelsior. En daar kwam in
1919 Zanglust bij, bedoeld om niet-
christelijke deuntjes te zingen,” vertelt
voorzitter Erica de Brulne. “In het be-
gin vonden ze dat wel raar.”

Henny Vlogman zingt al 29 jaar mee
in het koor. “Mijn opa zat in de oprich-
ting van Zanglust. Hij en mijn oma,
maar ook mijn oom en tante zongen
heel lang mee,” vertelt ze. “Steenderen
was een klein dorp en het verenigings-
leven was heel bloeiend. Je werd ge-
woon gevraagd om bij het koor te ko-
men. Er bestonden toen nog geen
stemtesten.”  
“Ik zag in de oude stukken dat er spra-
ke was van een minimum leeftijd van
16. Kennelijk was dat belangrijk om
vast te leggen en wilden ook de jonge-
ren erbij,” vult Erica de Brulne aan.
“We hadden tot vorig jaar wel een
maximumleeftijd.” Voor de scratch

werden de stukken door het koor al
wel geoefend. “Bij ons zat het in de
grondverf en we lakken het met z’n al-
len af,” lacht ze. “We hebben de laatste
tijd een heleboel nieuwe leden gekre-
gen en die hadden deze stukken nog
niet gezongen.” Het programma werd
door Hans de Wilde samengesteld uit
delen van grotere werken, eerder re-
pertoire van Cappella Bronckhorst.
Het werd als heel leuk ervaren om met
zoveel zangers en zangeressen te zin-
gen. “Het vult wat meer,” vindt Jan
van Aardenne. “Ze komen zelfs uit de
buurt van Antwerpen. Ze kregen van
tevoren allemaal het boekwerk thuis
en een oefen-cd.” Vele dirigenten,
twaalf in totaal, stonden in de loop
der jaren voor het koor. Een aantal wa-
ren jong en ambitieus. “Die maakten
dan promotie, net op een avond dat
wij repeteren, op de dinsdag,” vult hij
aan. Inmiddels wordt toch wel kerke-
lijke muziek gezongen. ”Maar we zijn
geen kerkkoor en werken niet aan
kerkdiensten mee,” vult Henny Vlog-
man aan. Elke week wordt gerepe-
teerd als voorbereiding op concerten.
Daar zijn altijd ensembles bij. “Dat
zijn altijd beroepssolisten en -muzi-
kanten,” vertelt ze. “Dan kun je met
een repetitie toe.”

Henk Boogman zong 60 jaar in het
koor mee. “Vroeger moest je gewoon
op het koor,” weet hij nog. “Maar ik
voetbalde ook, dat deed ik als kind lie-
ver. Ik zing niet meer, maar mijn
vrouw zingt vandaag wel mee.” Het
maakte dirigent Hans de Wilde niet
uit dat het koor, met 25 oud-leden uit-
gebreid, groter is dan anders. “Ik ben
wel gewend om grote ensembles te lei-
den,” vertelt hij enthousiast. “En je
doet je werk op de zelfde manier als je
altijd doet. Maar ik kan me voorstellen
dat het voor het koor anders voelt, ont-
spannender.” Stefan en Martijn Blaak
werken al bijna tien jaar samen met
Hans de Wilde. “Je weet wat je aan el-
kaar hebt.” 

Op 7 juni 2009 vindt het jubileumcon-
cert van Cappella Bronckhorst plaats
in de NH Kerk in Steenderen. Op het
programma staan: ‘Dettingen Te
Deum’ van Händel en ‘Anthems’ van
Purcell. Aanvang 20.00 uur.

Scratchdag Cappella Bronckhorst

Muzikale ontmoetingsdag

Met een zeer gezellige scratchdag,
bezocht door leden en oud-leden,
werd het 90 jarig jubileum gevierd
van Cappella Bronckhorst. Het pro-
gramma voor zaterdag 7 maart
2009 werd samengesteld uit eerder
repertoire. Muzikale leiding was in
handen van dirigent Hans de Wil-
de. Het koor werd begeleid door
het pianistenduo Martijn en Stefan
Blaak.

Afgelopen vrijdag wonnen we met 8-1
van V8 en daar voor al met 7-2 van S.V.
Orderbos 2.

Vanwege de historische behaalde re-
sultaten wil de organisatie een tweede
dartteam Uenk oprichten voor het
nieuwe seizoen! Darters die interesse
hiervoor hebben kunnen op de vrijdag
buiten de competitie elke vrijdag-

avond mee trainen, praktische tips en
lessen ontvangen van aanwezige dar-
ters, en de mogelijkheid bestaat om te-
gen anderen van Uenk te kunnen
gooien. 

Nieuwsgierig geworden kom eens kij-
ken bij café Uenk in Vorden of laat we-
ten als je interesse hebt om mee te wil-
len doen in het tweede team.  

Voor eventuele uitgebreidere infor-
matie kan men contact opnemen met
dhr. Hiddink (06) 11 43 42 75 en dhr.
de Jonge (06) 22 33 62 82.

Dartteam Uenk 1 
voor derde opvolgende jaar
kampioen?
Met nog maar 6 wedstrijden te
gaan, staat dartteam Uenk 1 nu al
met 14 punten voor op de tweede
van de ranglijst uit 2e divisie A!

Dameskoor Amazing
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Onder grote belangstelling mocht FC
Twente-keeper Sander Boschker de
prijzen uitreiken. Na een week gecon-
centreerd en hard werken volgde de
beloning voor de deelnemers. Voor de
winnaars komt er een vervolg. Zij
plaatsten zich voor de WorldSkills in
Canada, een evenement dat als we-
reldtitelstrijd wordt gezien. De kracht-
meting is van 1 tot en met 6 septem-
ber in Calgary. Via een uitgebreid trai-
ningsprogramma worden de deelne-
mers aan het WK de komende maan-
den op die strijd voorbereid. 

Vooral de wedstrijd bij de jonge tim-
merlieden was ongekend spannend.
De nummers 1 en 2 zaten erg dicht bij
elkaar. De jury koos uiteindelijk Wil-
lem Beverloo uit Culemborg als win-
naar, op de voet gevolgd door Ralph
Mooijman uit Rekken die met zilver
genoegen moest nemen. 

Op de derde plaats eindigde Bart van
Dongen uit Made. Ralph Mooijman
leerling van Bouwopleiding Berkel-
streek uit Borculo en ROC Graafschap
College uit Doetinchem was tevreden
met zijn prestaties, maar licht teleur-
gesteld dat hij net geen eerste was ge-
worden. “Het is een beetje balen. Als

het zo dicht bij elkaar zit, is het erg
jammer dat je net geen eerste wordt.
Maar ik heb leuke ervaringen opge-
daan en veel geleerd. Ik had het echt
niet willen missen. Misschien dat ik
over twee jaar een nieuwe kans krijg
tijdens de volgende kampioenschap-
pen.”

Bij de metselaars ging de overwinning
naar Thijs Oude Breuil uit Tubbergen,
de tweede plaats was voor Wesley van
Ginkel uit Enschede en derde werd
Rick Leijten uit Geffen. Tegelzetter Syl-
vester Keus uit Heerhugowaard won
de competitie voor tegelzetters. Hij
presteerde net iets beter dan Maarten
Pape uit Sibculo. Hier viel de derde
plaats in handen van Stefan Brakel uit
Rijen. Daan Houwer uit Varsseveld
leerling van gastheer OBD-Bouwoplei-
dingen in Doetinchem viel buiten de
prijzen.

Winnaars plaatsen zich voor WorldSkills in Canada

Hoog niveau tijdens Nederlandse Bouwkampioenschappen

De juryleden hadden een moeilijke taak, want het niveau van de deel-
nemers van de Nederlandse Bouwkampioenschappen was hoog en de
deelnemers ontliepen elkaar weinig. Daardoor liep de spanning flink op
tijdens de prijsuitreiking vrijdagmiddag in het gebouw van de OBD-Bouw-
opleidingen in Doetinchem.

Iedere week komt een ander provincie
aan bod. In de week van 8 tot 13 maart
is de beurt aan Gelderland en één van
de drie genomineerden is de prachtige
neo-gotische kerk van Vierakker. De
kerk vormt samen met de pastorie en
het (oude) parochiehuis 'Ludgerus' één
geheel in de stijl van de Utrechtse
school. Het interieur is helemaal ont-
worpen door F.W. Mengelberg en
wordt geroemd als het best bewaarde
neogotische kerkinterieur van Neder-
land. Alle oorspronkelijke interieuron-
derdelen zijn nog aanwezig. 
De oorspronkelijke olielampen, die nu
niet meer mogen branden om de net
gerestaureerde muren niet weer zwart
te blakeren, de communiebank, de
biechtstoel, de doopvont en het orgel.
De preekstoel is in de jaren zestig van
de vorige eeuw weggehaald, maar de
onderdelen zijn bewaard gebleven en
er wordt nu aan gewerkt om hem
weer op de oude plek in elkaar te zet-
ten. Een deel van de ramen bevat nog
de oorspronkelijke 'flessenbodem' gla-
zen, maar de grote ramen in de kerk
zijn in 1923 voorzien van glas-in-lood
ramen. Tussen het priesterkoor en de
kerk hangt een groot Triomphkruis.
De vloer van de kerk bestaat uit tegels
in donkerrood en okergeel. Daartus-
sen liggen tegels met dierfiguren, die
de 7 hoofdzonden symboliseren. Door
over de tegels te lopen vertrappen de
gelovigen hun zonden. Als je omhoog
kijkt, terwijl je het minderwaardige
vertrapt, zie je rond de hanglampen
de 7 zaligheden.

Dan zijn er nog de vrouwenkopjes bo-
ven op de kapitelen, die  verwijzen
naar de parabel van de wijze en de
dwaze maagden, de grote heiligen-
beelden tegen de pilaren en de  poly-
chrome schilderingen van bloemen
en planten op wanden en plafonds. Te
veel om op te noemen, maar degenen
die het met eigen ogen willen aan-
schouwen kunnen een rondleiding
krijgen. Deze prachtkerk dingt mee
naar de titel 'Mooiste kerk van Gelder-
land' . Stem mee en zorg dat het ge-
beurt!

GA NAAR NCRV.NL 
Toets bij de zoekfunctie (onder aan pa-
gina)  'mooiste kerk' en stem mee op
de daar afgebeelde kerken. Of stuur
een kaartje naar NCRV Plaza, Postbus
25000, 1202 HB Hilversum. Stem op de
St. Willibrorduskerk van Vierakker,
want die is echt de mooiste!

Staat de mooiste kerk van Gelderland in Vierakker?

Stem mee bij de NCRV!
Het programma Plaza van de NCVR
dat zondagsmorgens wordt uitge-
zonden heeft 12 weken lang een
wedstrijd om de mooiste kerk van
Nederland te kiezen.

SOCII
Socii deed in de wedstrijd tegen Den
Dam wat het moest doen de drie pun-
ten in huis houden. Wat het aantal
kansen en het veel betere voetbal be-
treft had het met een half uur spelen
al wel 4 of 5- 0 moeten staan. Het was
Robert Kornegoor die in de 12 min de
1-0 binnen schoot. Na vele 100% kan-
sen op de2- 0 gemist te hebben zeker
vier stuks werd het 1-1 door het een
beetje te slap en te gemakkelijk te wil-
len doen. Dit was ook de rust stand en
trainer Jan Steffens wees een ieder er
maar weer eens op dat men tegen de
(kleintjes) kampioen word door deze te
winnen. Men had goed geluisterd wat
vanaf de aftrap na de thee was het 2-1
door Gert- Jan Loman. Socii hield het
betere van het spel toch duurde het tot

in de 62 min dat een vrije trap op eigen
helft snel door Loman werd genomen
en Kornegoor wist hier wel raad mee
en ronde netjes af 3-1. Kort voor het
einde werd de 3-2 nog gemaakt maar
de tijd was te kort voor Den Dam om
nog schade aan te richten. Zondag
gaan we op bezoek bij Ratti

Verdere uitslagen.
Socii 2 - PAX 4 1 - 2
Lochem 6 - Socii 3  1 - 6
PAX 6 - Socii 4 5 - 0
Socii 5 - Baak 4 0 - 6
Programma 15 maart
Ratti 1 - Socii 1
VVG 25 3 - Socii 2
Socii3 - Erica 76 6
Socii 4 - Rheden 3
Be Quick Z 5 - Socii 5

Vo e t b a l

Tijdens het startsein van het conve-
nant bij OBD-Bouwopleidingen in
Doetinchem waren er toespraken van
Wouter Turpijn, algemeen directeur
van Fundeon, Hans Alberse, burge-
meester van de gemeente Oude IJssel-
streek en Claus Martinot, directeur
van Sité Woondiensten. Alberse en
Martinot maken deel uit van de stuur-
groep, waarbij de burgemeester als
voorzitter fungeert. “Juist in een moei-
lijke tijd als deze is het erg belangrijk
te investeren in het opleiden van jon-
ge vakmensen”, merkte Hans Alberse
in zijn toespraak op. “Een leerling-
bouwplaats moet eigenlijk een van-
zelfsprekend onderdeel van de be-
drijfsvoering worden. De inspannings-
verplichting zien de partijen als een
resultaatverplichting. Daarom ver-
wacht ik dat dit convenant een groot
succes wordt.” Ook Claus Martinot is
daarvan overtuigd. “Op deze manier
binden we jonge mensen aan de sec-
tor, zodat er ook in de nabije toekomst
voldoende en goed geschoold perso-
neel beschikbaar is.”

In het convenant is vastgelegd dat de
betrokken partijen zich gezamenlijk
zullen inspannen om leerlingbouw-
plaatsen te realiseren gezien het be-
lang ervan. In totaal zijn er 38 partijen
bij betrokken. Met alle bouw- en infra-
bedrijven meegerekend is zelfs sprake
van meer dan 200 deelnemers. Het
gaat om gemeenten, onderwijsinstel-
lingen, woningcorporaties en afdelin-
gen van Bouwend Nederland in Ach-
terhoek en Liemers. Er wordt uitge-
gaan dat door het initiatief jaarlijks
zo’n vijftig leerlingen worden onder-
gebracht bij leerlingbouwplaatsen.
Feitelijk is een leerlingbouwplaats een
heel normaal bouw- of infraproject
dat geheel zelfstandig door een team
van leerlingen, onder leiding van er-
kende leermeesters, wordt uitgevoerd.
Het kan gaan om woning- en utiliteits-
bouw, renovatie en restauratie. Vanwe-
ge de hoge kwaliteit van deze manier
van opleiden wordt de leerlingbouw-
plaats financieel ondersteund. 
Ondanks de huidige crisis is in de
bouw een structurele vraag naar goed

opgeleide en gemotiveerde vaklieden.
Met leerling-bouwplaatsen krijgen
leerlingen de kans ruime praktijkerva-
ring op te doen. Als aannemers of in-
frabedrijven kiezen voor een leerling-
bouwplaats investeren ze in de toe-
komst. Ervaren vakmensen dragen
hun vakmanschap over op een jonge
generatie. Als leerlingen een deel van
hun opleiding op een leerlingbouw-
plaats doorbrengen, boeken ze betere
resultaten. Ze raken beter gemoti-
veerd, voltooien met meer succes hun
opleiding en blijven na hun opleiding
langer in de bouw werken. Uiteinde-
lijk profiteert daar de gehele bedrijfs-
tak van. De samenwerking in Achter-
hoek en Liemers is ook bijzonder om-
dat dat de krachtenbundeling een
structureel karakter krijgt. De conti-
nulteit is gewaarborgd door het uitge-
stippelde vervolgtraject. Er zijn drie
werkgroepen gevormd die onder een
stuurgroep opereren en die zich de ko-
mende jaren bezighouden met de uit-
voerende activiteiten en het verloop
nauwlettend in de gaten houden.

Samenwerking in Achterhoek en Liemers krijgt structureel karakter

Convenant leerlingbouwplaatsen ondertekend

Een unieke, breed gedragen, samenwerking waarvan een grote stimulans
uitgaat. De ondertekening van het convenant leerlingbouwplaatsen Ach-
terhoek en Liemers is door veel partijen met gejuich begroet. Na lange, ge-
degen voorbereidingen was op donderdag 5 maart de aftrap.

Wouter Turpijn, Claus Martinot en Hans Siep nemen het convenant in ontvangst van
voorzitter van de stuurgroep Hans Alberse.
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15% korting
op uitlaten en
gratis montage

APK voor benzine-
auto’s € 19,-

APK voor diesel-
auto’s € 38,-

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

PARTICULIER:
€ 25,- korting per man per dag

BEDRIJVEN:
€ 15,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

De De 

WWinterinterscschilder hilder 

is er nois er nog tot g tot 

31-3-200931-3-2009

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98
Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

VOORJAARSVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon 

voor iedere 2e gast 
het hoofdgerecht GRATIS

Deze aanbieding is geldig t/m 9 april

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

De Elzentuin
BLOEMBINDERIJ • CURSUSSEN • GROENDECORATIES

Open Dagen
Zaterdag 14 maart 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 15 maart 10.00 - 17.00 uur.
Maandag 16 maart 10.00 - 17.00 uur.

Kom bij ons leuke ideetjes opdoen voor paas-
decoraties die uzelf kunt maken.

Locatie: De Elzentuin
Ruurloseweg 116
7251 LZ  Vorden

Tel. (0575) 55 68 04

Graag tot ziens!
Gerda en Johan Kamperman

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbaan in de Achterhoek!

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zaterdag 4 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 4 april  12.00-17.00 uur
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Hallo Annemiek, wil je je even
voorstellen? 
Mijn naam is Annemiek Langeler en
ik kom uit Laren-Gld. Ik ben 16 jaar en
doe in mei examen Gemengde/Theo-
retische Leerweg op ’t Beeckland in
Vorden.

Van welke basisschool kwam je 
en waarom ging je naar Vorden,
terwijl Lochem veel dichterbij is?
Ik kwam van de OBS de Branink uit La-
ren-Gld. Ik wilde graag naar Lochem
maar daar was mijn citoscore niet
goed genoeg voor. Aangezien mijn
broer en zus ook in Vorden hebben ge-
zeten ging ik toch liever naar Vorden
dan naar Lochem op het VMBO.

Hoe ging het in het begin op 
’t Beeckland?
Vanaf het begin heb ik me op mijn ge-
mak gevoeld op ’t Beeckland. Ik zat in
de leertuin, een combinatie van basis-
klassen met de bedoeling dat leerlin-
gen zelfstandig leren werken. Eerst
moest ik bewijzen dat ik het basisni-
veau aan kon, maar al gauw bleek dat
ik een niveau hoger ook wel aan kon.
Na de kerst ben ik dus in klas 1 opge-
stroomd naar de kaderberoepsgerichte
leerweg. Maar dat was nog niet alles.
In de loop van klas 2 werd duidelijk
dat ik zelfs nog een niveau hoger aan
kon en dus zit ik vanaf begin klas 2 op
de Gemengde/Theoretische Leerweg.

Was je de enige leerling die mocht
opstromen?
Nee, we hadden eerst alleen maar ba-
sisleerlingen maar na 1,5 jaar was
meer dan 30% van de leerlingen opge-
stroomd.

Hoe kwam het dat je een lage cito-
score had?
Op de dag van de citotoets was ik zo
ontzettend zenuwachtig, dat ik de
toets helemaal verprutst heb. Mijn
meester van groep 8 moest erg veel
praten om mij geplaatst te krijgen.
Dat lukte niet in Lochem maar wel in

Vorden op ’t Beeckland.

Heeft de leertuin geholpen bij het
opstromen?
Ik denk van wel, omdat het een stukje
zelfstandigheid vraagt. Toch denk ik,
dat ik het in een gewone klas ook wel
gehaald had.

Wat ga je straks doen?
Na mijn diploma gehaald te hebben,
ga ik Juridisch Medewerker doen (ni-
veau 4) en daarna wil ik nog door naar
het HBO. Dat kan ik ook via de HAVO
doen, maar het MBO lijkt me beter.

Hoe is het Beeckland jou bevallen?
Erg goed. Het is een kleine gezellige
school, waar iedere docent je kent. Er
gaat af en toe wel eens iets mis, maar
ik heb hier een prachtige tijd gehad.

Tot zo ver dit interview. Deze ontwik-
keling past wel in het beeld dat 't
Beeckland wil uitstralen. De leerlin-
gen worden doorgaans geplaatst vol-
gens de adviezen vanuit de basis-
school en de citoscore . Vaak zijn de be-
treffende leerlingen op de basisschool
de zogenaamde "minder knappe" leer-
lingen. Als ze dan op het Beeckland
ineens bij de betere leerlingen van de
klas horen, geeft dit zo’n zelfvertrou-
wen, dat een aantal van deze leerlin-
gen het voor elkaar krijgt om een ni-
veau hoger te kunnen werken. 

Ook de intrede van de "leertuin" voor
de basisklassen in de onderbouw
heeft deze doorstroming bevorderd.
Het leerklimaat in de leertuin sluit be-
ter aan bij die van de basisschool en
daarom voelt een kind zich sneller op
zijn gemak en kan beter scoren.

Ook werd dit beeld bevestigd in het
jaarlijks onderzoek van dagblad
Trouw, waarbij ’t Beeckland met AOC-
Oost als beste VMBO-school in de regio
uit de bus kwam. 
Al met al een bevestiging dat ’t Beeck-
land op de goede weg is.

Annemiek: ’t Beeckland
haalt eruit wat erin zit

Op scholengemeenschap ’t Beeckland is het heel gewoon dat leerlingen
"opstromen". Dit houdt in dat ze aan het begin van een nieuw schooljaar
of na het kerstrapport een niveau hoger les krijgen. Het komt zelfs voor,
dat leerlingen die op het basisniveau starten uiteindelijk een diploma uit-
gereikt krijgen op het hoogste niveau (Gemengd/Theoretisch). Deze leer-
lingen zijn dan wel 2x "opgestroomd". Annemiek Langeler is hiervan een
goed voorbeeld. Zij kon vanwege haar lage citoscore met moeite geplaatst
worden op ’t Beeckland, maar gaat op het hoogste niveau examen doen.
Hieronder een interview met haar.

INVESTEREN BLIJVEN OP PEIL
ProWonen geeft in 2009 voor 32 mil-
joen euro uit aan nieuwbouw en 23
miljoen aan onderhoud. In 2010 is dat
26 en 15 miljoen, in 2011 nog eens 40
en 19 miljoen euro. En dat ondanks
een aantal kostenstijgende ontwikke-
lingen waarmee ProWonen de afgelo-
pen tijd is geconfronteerd. “De Voge-
laarheffing en vennootschapbelas-
tingplicht kosten ProWonen jaarlijks
2 miljoen euro per jaar. Dat geld kan
nu niet worden gelnvesteerd in bij-
voorbeeld groot onderhoud, nieuw-
bouw en leefbaarheid in de Achter-
hoek. Ondanks deze kosten geven we
dit jaar voor 55 miljoen uit. ProWonen
levert hiermee een substantiële bijdra-
ge aan de werkgelegenheid in de Ach-
terhoek”.

VERTROUWEN
Door niet te snijden in investeringen
helpt ProWonen om de regionale eco-
nomie op gang te houden. En met het
concept Te Woon draagt ProWonen
stevig bij om het vertrouwen in de hui-
zenmarkt terug te krijgen. Meulen-
kamp: “Te Woon is erg aantrekkelijk
voor aspirant kopers. Veel van hen stel-
len het kopen van een woning nog
even uit, omdat zij onzeker zijn over
de toekomst. En dat is niet nodig,
want met Te Woon kunnen zij met
heel weinig risico een woning kopen.”
Niet alleen ProWonen probeert met
de Te Woon producten de lokale hui-
zenmarkt weer op gang te helpen, ook
de banken doen een stevige duit in het
zakje. “Banken bieden de klanten echt
een interessant pakket van extra’s

aan. Zo wordt een gratis werkeloos-
heidsverzekering aangeboden voor
een jaar. Ook wordt korting op de af-
sluitprovisie gegeven en worden de
kosten voor de Nationale Hypotheek
Garantie teruggegeven”.

KOPEN ZONDER RISICO
ProWonen stimuleert met de Te Woon
koopproducten -Koopcomfort en
Koopgarant- de verkoop van wonin-
gen. Te Woon coördinator Simone van
de Kuit: “Op de vrije markt brengt het
kopen van een woning risico met zich
mee. Kom je zonder werk te zitten,
dan heb je wel een duur huis dat je
niet zomaar kwijt raakt. We begrijpen
die zorg wel. Maar met Te Woon koop
je een woning zonder risico.” Kopen
met Te Woon biedt zekerheid in deze
onzekere tijd. Van de Kuit: ”Met Te
Woon hoef je nooit te zoeken naar een
koper, want ProWonen koopt de wo-
ning altijd binnen drie maanden te-
rug. Ook zijn de verkoopkosten laag. Je
hoeft niet te adverteren, want er is een
gegarandeerde koper. Bijkomend voor-
deel is dat de klant na de verkoop niet
hoeft te verhuizen, hij kan zijn eigen
woning gewoon weer gaan huren.” In
2011 zijn de helft van de woningen
van ProWonen Te Woon. Meulen-
kamp: “Natuurlijk zijn verkopen voor
ProWonen nodig om te kunnen inves-
teren in nieuwbouw. Maar Te Woon is
gewoon een mooie kans voor mensen
om een woning te kopen, ook in tijden
dat het economisch wat minder gaat”.

ProWonen investeert
155 miljoen euro in de Achterhoek
Door de financiële crisis hebben veel wooncorporaties bouwprojecten
stilgelegd. Maar dat geldt niet voor de wooncorporatie ProWonen; de cor-
poratie uit Borculo blijft ook in economisch mindere tijden investeren in
wonen en leefbaarheid in de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en Oost
Gelre. In de komende drie jaar wordt er in totaal 155 miljoen euro gelnves-
teerd. Directeur Henk Meulenkamp: “Wij leggen geen bouwprojecten stil!
Sterker nog, we proberen projecten naar voren te halen. Dat kunnen we
niet alleen; daar hebben we ook de gemeenten voor nodig.” In het Aan-
valsplan Achterhoek Authentiek Anders staat bijvoorbeeld het idee om
anders om te gaan met regelgeving. “Alleen door het halveren van be-
zwaartermijnen en kortere reactietermijnen voor de lokale overheid kun-
nen we projecten eerder opstarten,” zegt Meulenkamp. “Door de Vogelaar-
heffing, de integrale vennootschapsbelasting, stijgende rentelasten en in-
flatievolgend huurbeleid is het niet makkelijk om investeringen op peil
te houden. Anderzijds ligt er een kans in de aanbestedingen, want aanne-
mers leggen nu een scherpere prijs neer. Hoe dan ook, we hebben geen re-
denen om projecten stil te leggen of uit te stellen”.

Erwin reed jaren lang in de E3 klasse
waar hij ook verschillende malen
kampioen in werd. Deze wedstrijd
werd gewonnen door de kampioen
van vorig jaar Hans Vogels. In proef
drie ging Vogels op hoge snelheid on-
deruit en gleden man en machine ve-
le meters over het asfalt. Hij had ech-
ter wel geluk door desondanks toch
als eerste te eindigen. Erwin Plekken-
pol werd derde achter tweede man Mi-
ke Kock. 

In de E3 klasse deden Vordenaren
Niels Beck en Bart Notten goede za-
ken. Niels reed een mooie wedstrijd en
keek goed waar hij tijd winst kon pak-
ken. Zo reed hij met enkele andere rij-
ders (o. a. Plekkenpol) door een sloot-
je,wat aardig wat tijd winst opleverde
in proef drie. Hij ging naar huis met
een goed gevoel en was verheugd met
z'n negende plaats. Hij liet ook weten
dat het naar meer smaakte en hoopt
nog vele top tien plaatsen te rijden dit

seizoen. Bart Notten reed zich als
nieuwkomer in deze klasse naar een
keurige twaalfde plaats. Winnaar in
deze klasse was de sterk rijdende Mark
Wassink uit Lochem. Gert-Jan Boek-
horst nam de tweede plaats voor zijn
rekening voor Marco Elting. William
Veldhorst uit Zelhem haalde de finish
niet in deze klasse. 
Peter Bergsma uit Hummelo pakte de
tweede plaats in de E40 categorie en
ook hij verloor veel tijd in bepaalde
proeven. In de derde proef kwam hij
vast te zitten in de sloot en het duurde
vele minuten om de motor los te krij-
gen. Vordenaar Bart Oosting reed zich
verdienstelijk naar een vijfde plek in
de klasse Nationalen N3. De Zelhemse
rijder Frank Theunissen werd hierin
zestiende. Parijs Dakar rijder Kees Koo-
len viel na proef 1 al uit en was daar
niet blij mee.

Niels Beck in top tien enduro Holten

Afgelopen zaterdag werd in Holten de eerste ONK enduro van dit seizoen
verreden. Het was een zware wedstrijd mede veroorzaakt door de vele re-
gen die was gevallen de afgelopen week. De eerste proef was op het beken-
de crosscircuit van Holten "de Zuurberg" waar een mooi parcours was uit-
gezet. De tweede proef was vrij gemakkelijk om te rijden maar proef drie
was echter loodzwaar. Daar zakte menig deelnemer tot de knieën in de
modder. Er waren dan ook redelijk veel uitvallers bij deze enduro. De be-
langrijkste klasse van dit moment is de E2 waarin Vordenaar Erwin Plek-
kenpol voor het eerst uitkomt.
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

JORDI WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

S p a l s t r a a t 1 7 H e n g e l o G l d

T e l ( 0 5 7 5 ) 4 6 4 0 1 7

KNIP KRULLEN IN UW HAAR

Hoe?
Door de revolutionaire 
CURLSYS kniptech-
niek. Hierdoor komen 
onzichtbare natuurlijke 
krullen weer tot leven.

Deze nieuwe techniek is 
erg geschikt voor lang 
haar. Uw haar krijgt 2x 
meer krullen en 2x meer 
volume. Ook stijl haar 
krijgt meer volume en 
blijft langer in model.

NIEUW!
Alleen bij

Passchier

Haarmode

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Inspraak MER ‘Aanleg aardgastransportleiding 
Ommen-Angerlo’
Met ingang van vrijdag 13 maart tot en met 

donderdag 23 april 2009 ligt het milieueffectrapport 

‘Aanleg aardgastransportleiding Ommen-Angerlo’ 

ter inzage.Dit MER doorloopt een gecoördineerde 

inspraakprocedure op grond van de Wet 

milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

de Wet beheer rijkswaterstaats-werken en 

de Grondwaterwet.

Achtergrond
Gasunie is van plan om tussen Ommen en 

Angerlo een aardgastransportleiding te realiseren.

Het traject tussen Ommen en Angerlo betreft een 

leiding met een lengte van circa 67 km en een 

doorsnede van 48 inch (120 cm) en een maximale 

gasdruk van 79,9 bar.

Om de aardgastransportleiding mogelijk te 

maken dienen bestemmingsplannen van de 

gemeenten gedeeltelijk herzien te worden.

Tevens zijn er vergunningen nodig in het kader 

van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) 

en de Grondwaterwet (Gww).

Het MER en bestemmingsplanherzieningen
Ter onderbouwing van de bestemmingsplan-

herzieningen en de aanvragen voor de Wbr- 

en Gww-vergunningen heeft Gasunie een 

milieueffectrapport (MER) opgesteld. Door het 

opstellen van een MER is het mogelijk het 

milieubelang een volwaardige rol te laten spelen 

in de besluitvorming.

In het MER wordt beschreven welke tracés 

onderzocht zijn, welk tracé uiteindelijk de voorkeur 

van Gasunie heeft gekregen, en wat de 

milieueffecten van dit tracé zijn.Voor elke 

gemeente is een voorontwerp van de benodigde 

gedeeltelijke bestemmingsplanherziening opgesteld.

Waar kunt u het MER en de 
bestemmingsplanherzieningen inzien?
Voor de Wbr-vergunningen is Rijkswaterstaat 

bevoegd gezag, en voor de Gww-vergunningen 

zijn dat de provincie Gelderland, het Waterschap 

Groot Salland en het Waterschap Rijn en IJssel.

De bevoegde gezagen voor de partiële 

bestemmingsplanherziening zijn de gemeenten 

Dalfsen, Raalte, Hellendoorn, Deventer, Rijssen-

Holten, Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg,

Montferland en Zevenaar. Bij al deze overheden ligt 

het MER tegelijkertijd ter inzage.

Daarnaast ligt bij elk van bovengenoemde 

gemeenten een voorontwerp van de gedeeltelijke 

bestemmingsplanherziening voor de aanleg van de 

aardgastransportleidingen binnen de eigen 

gemeentegrenzen ter inzage.

Het MER ‘Aanleg aardgastransportleiding Ommen-

Angerlo’ en, indien van toepassing, het voorontwerp 

van de bestemmingsplanherziening kunt u met 

ingang van vrijdag 13 maart tot en met donderdag 

23 april 2009 tijdens reguliere openingstijden inzien 

op de volgende locatie.

De provincie Gelderland legt het MER ter inzage in 

het Informatiecentrum van het Provinciehuis aan 

de Markt 11 te Arnhem. U kunt de stukken op 

werkdagen inzien van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Daarnaast kun u gedurende deze periode het MER 

inzien bij de overige betrokken bevoegde gezagen 

en zijn het MER en de bestemmingsplanher-

zieningen ook op het internet beschikbaar:

www.bureau-energieprojecten.nl

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Op grond van artikel 7.20 van de Wet milieubeheer 

kan een ieder zienswijzen ten aanzien van het MER 

kenbaar maken. Uw zienswijze op het MER kan 

betrekking hebben op het niet voldoen van het 

MER, mede gelet op de door het bevoegde gezag 

gegeven richtlijnen betreffende de inhoud van 

het MER, dan wel op onjuistheden in het MER.

Tevens kunt u uw reactie geven op het 

voorontwerp bestemmingsplan.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan:

SenterNovem, Bureau Energieprojecten

T.a.v. de heer mr. ir. C.J.H. van den Bosch

Postbus 93144, 2509 AC DEN HAAG

Wij verzoeken u daarbij duidelijk te 

vermelden dat u inspreekt op het MER ‘Aanleg 

aardgastransportleiding Ommen-Angerlo’ en/of op 

welk voorontwerp bestemmingsplan u inspreekt.

Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit 

doen door te bellen met Bureau Energieprojecten,

telefoon (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Bureau Energieprojecten zal zorg dragen voor het 

doorzenden van uw mondelinge of schriftelijke 

zienswijze aan de bevoegde gezagen en de 

Commissie voor de milieueffectrapportage.

De Commissie voor de m.e.r. brengt aan de 

bevoegde gezagen een toetsingsadvies uit over het 

MER en kan daarin uw zienswijze betrekken.

De bevoegde gezagen zullen rekening houden met 

het toetsingsadvies dat de Commissie voor de MER 

uitbrengt. De bevoegde gezagen kunnen ook zelf 

uw reactie betrekken bij de besluiten tot 

bestemmingsplanherziening of het verlenen van de 

aangevraagde vergunningen.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van het MER, of 

voor informatie over het project of de 

inspraakprocedure verwijzen wij graag naar:

www.bureau-energieprojecten.nl.

Ook het MER en de voorontwerpen van de 

bestemmingsplanherzieningen zijn hierop te vinden.

Desgewenst kunt u ook contact opnemen met 

Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79.

Arnhem, 2 maart 2009

zaaknummer 2007-009092

Nergens goedkoper

GROENLO, LICHTENVOORDE, RUURLO, VORDEN,
LOCHEM, BORCULO, DOETINCHEM EN WARNSVELD

De aanbiedingen zijn geldig
t/m zondag 15 maart 2009

Volop verse tulpen!!!
Komkommer  2 voor 1.00

Witte druiven deze week 1.99 kilo

Sappige perssinaasappelen 20 voor 1.99
Aardappelen Nicola v.a. 10 kilo 1.99
Volop diverse pootaardappelen

Kool-, sla-, en andijvieplanten, violen en primula’s.

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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De uitvoering wordt georganiseerd
door Stichting Matthäus Passion Lo-
chem. Deze werd vorig jaar opgericht
om de bedreigde waardevolle jaren-
lange (27 jaar!) Matthäus-traditie in de
Grote- of Sint-Gudulakerk in Lochem
voort te kunnen zetten. Daarmee
heeft de stichting de organisatie over-
genomen van de Lochemse Schouw-
burg, die vanwege bezuinigingen zich
genoodzaakt zag de traditie te moeten
beëindigen. Met behulp van een stevig
Comité van Aanbeveling, waaronder
de oud-ministers Hans van den Broek,
Eelco Brinkman en Gerrit Zalm en
sponsoring van onder meer Rabobank
Graafschap Noord, Fonds 1819 en de
gemeente Lochem heeft de stichting

voor de komende jaren een goed fun-
dament kunnen leggen. 
,,Na ruim 20 jaar trouw bezoeker te
zijn geweest van de Matthäus Passion
in de Pieterskerk in Leiden, vind ik het
geweldig dat wij nu dezelfde uitvoe-
ring door het Bachkoor Holland en
het Concertgebouw Kamer Orkest met
vermaarde solisten en het Haags Ma-
trozenkoor in de Lochemse Gudula-
kerk kunnen bijwonen! Een unieke
prestatie van de Stichting Matthäus
Passion Lochem en een aanrader voor
iedereen”, zo verklaart oud-minister
Hans van den Broek.

GLORIE EN GLANS
Met deze aanbeveling en steun hoopt

de stichting de jaarlijkse traditie weer
haar oorspronkelijke glorie en glans
in Lochem en tot ver daarbuiten te
kunnen teruggeven. De solisten zijn:
Maarten Koningsberger (Christus), An-
dreas Weller (tenor/evangelist), Robert
Getchell (tenor – aria’s), Frans Fiselier
(bas – aria’s), Caroline Stam (sopraan)
Franziska Gottwald (alt), José Vazquez
(viola di gamba) en Gerrie Meijers (or-
gel). Verder werkt mee het Haags Ma-
trozenkoor. Aanvang: 19.30 uur. Kerk
open: 18.30 uur. Kaartverkoop:
Schouwburg Lochem. www.schouw-
burglochem.nl, tel. (0573) 251081. Voor
meer informatie: 
www.matthauspassionlochem.nl.
N.B. Vanwege werkzaamheden op de
Markt in Lochem kan daar niet gepar-
keerd worden. Bezoekers worden ver-
zocht te parkeren op de parkeerplaat-
sen aan de Julianaweg, het Graaf-
schapterrein of aan de Mauritsweg.

Stichting Matthäus Passion loopt zich warm

Matthäus Passion in Grote- of 
Sint-Gudulakerk Lochem

In de Lochemse Grote- of Sint-Gudulakerk zal maandag 6 april de jaarlijk-
se uitvoering van de Matthäus Passion door het Bachkoor Holland en het
Concertgebouw Kamerorkest onder de algehele leiding van dirigent Roy
Goodman plaatsvinden.

Het Bachkoor Holland en het Concertgebouw Kamerorkest staan onder de algehele leiding van dirigent Roy Goodman.

Op maandag 16 maart zal Chris Wol-
sing e.e.a. komen vertellen over de 'CO-
ME '- diensten in Zelhem Mevr.Faber
uit Doetinchem zal meewerken aan
de uitzending van maandag 23 maart.
Op maandag 30 maart worden er ge-
dichten voorgedragen door mevr. Do-
ra Legters uit Halle Het programma

'De Muzikale Ontmoeting' wordt iede-
re maandagavond tussen 19.00 en
20.00 uur uitgezonden via Radio Ide-
aal. Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe muzi-
kale verzoekjes aangevraagd worden
voor de daarop volgende week, via het
tel. nummer van de studio: 0314-
624002 

De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequentie's zijn
105.1 t/m 107.7.

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

De ‘Trailer Trash Tremblers’ zijn in ja-
nuari 2006 officieel van start gegaan.
Als viermansformatie maken ze een
mix van Country, CowPunk, Hillbilly
en Southern rock. Geinige country-
baksels en scheurende stampers,
hoempatrash en zwerfstenen muziek.
Met deze eigen sound creëert de band
een geheel eigen sfeer. ‘Countryfueled
Rock ’n Roll’ of ‘Rawk ’n Roll’ zoals ze
het zelf noemen. 
Het repertoire bestaat uit eigen werk
met een enkele cover. De muzikale
invloeden halen ze bij Motorhead,
Lynyrd Skynyrd en ook Johnny Cash is
hoorbaar. Hun debuutschijf verscheen
in mei 2007 en heeft al veel positieve
reacties opgeleverd. Maar deze coun-
tryrockers zijn vooral live het op hun
best. De muzikanten zijn getekend in
hun gezichten door de sporen van
hun laarzen, die door de jaren heen, al

aardig wat voeten in de muzikale aar-
de hebben gehad. Alle bandleden zijn
de dertig gepasseerd en hebben al aar-
dig wat bands versleten. De mannen
brengen hun grootste passie met een
groot hart op u over “ So let’s make so-
me Rock ’n Roll.” Elke week wordt er
een andere band of artiest uitgeno-
digd en nemen de presentatoren het
verleden, heden en de toekomstplan-
nen van de gasten door. Natuurlijk
spelen de artiesten ook diverse num-
mers live tijdens het programma. Kort-
om het programma live@ideaal.org
wil een podium zijn voor lokale er re-
gionale artiesten en als springplank
dienen voor nieuw talent. De uitzen-
dingen van live@Ideaal.org zijn vrij
toegankelijk voor publiek, iedereen
wordt in de gelegenheid gesteld de uit-
zending bij te wonen, of te beluisteren
via Radio Ideaal en de livestream web-
site Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Trailer Trash Tremblers 

op podium live@Ideaal.org

Woensdagavond 11 maart speelt de
band ‘Trailer Trash Tremblers’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uur live in het
programmalive@Ideaal.org live
vanuit Café/Zaal De Mallemolen in
Zelhem.

Body Pump is een revolutionaire 60
minuten durende fitnessworkout
waarbij met behulp van een stang en
gewichten alle spiergroepen aange-
pakt worden. Iedereen kan op zijn of
haar eigen niveau trainen. Er worden
veel herhalingen gemaakt met relatief
weinig gewicht. Body Pump is een ver-
nieuwend programma op het gebied
van fitness. Wereldwijd wordt Body
Pump nu al bij meer dan 7000 clubs
gegeven. In Nederland en Vlaanderen
kun je voor Body Pump terecht bij
meer dan 500 clubs.
De kracht van Body Pump ligt in de
eenvoud van het verwezenlijken van
persoonlijke doelen. Tijdens de trai-
ning komen alle spiergroepen uitge-
breid aan bod. De intensiteit van de
training is voor iedereen zelf te bepa-
len door middel van de zwaarte van de
gewichten op de barbell (stang). Er
worden veel herhalingen gemaakt

met relatief weinig gewicht. De trai-
ning is gericht op spierversteviging, af-
slanken en behoud van spiermassa. De
combinatie van een hoog energiever-
bruik en het verstevigen van de spie-
ren, maakt het de ideale training om
snel ‘in shape’ te komen. Body Pump is
voor iedereen geschikt. Het gewicht
van de barbell (stang) kan immers van
één tot meer dan 30 kilogram varië-
ren. Het programma is bovendien ge-
schikt voor zowel mannen als vrou-
wen. Uit ervaring weten we dat man-
nen niet zo gecharmeerd zijn van al-
lerlei pasjes. Bovendien hebben man-
nen vaak een ander trainingsdoel, dat
niet met aerobics bereikt kan worden.
Over de hele wereld veroorzaakt Body
Pump een ware trainingsgolf. In
Nieuw-Zeeland wordt het al meer dan
vijftien jaar met succes gegeven! 

Inschrijven kan via Wilma@aerofitt.nl
of bellen naar 0575-465001. Voor de
lestijden van Body Pump kunt u kij-
ken op de site van Sportcentrum Aero-
Fitt bij de openingstijden/lestijden en
dan groepslesrooster.

Maandag 16 maart

Gratis workshop Body Pump
bij sportcentrum AeroFitt
Sportcentrum AeroFitt geeft op
maandag 16 maart om 20.15 uur
een gratis workshop Body Pump.
Iedereen is van harte welkom.

De organisatie is in handen van de re-
gionale Zonnebloem afdeling De IJs-
selstreek. Dit evenement is speciaal
voor mensen met een handicap die
rolstoel gebonden zijn, of niet in staat
zijn om zelfstandig te wandelen. Ook
voor gebruikers van een scootmobiel,
een handbike alsmede driewielers of
zelfs rolbed, is het mogelijk om aan
deze driedaagse mee te doen. De orga-
nisatie kan voor de deelnemers die

hulp nodig hebben, zorgen voor bege-
leiding of duwhulp.
De wandelaars hebben dagelijks tus-
sen de 7 en 7,5 kilometer te gaan en de
scootmobielen etc. tussen de 13 en 15
kilometer. Tijdens de route is er pauze
met drinken, koek en fruit. Er is gele-
genheid voor het maken van een sani-
taire stop in de aanwezige aangepaste
toiletten waar verpleegkundige hulp
aanwezig is. Het verkeer wordt gere-

geld door verkeersregelaars. De kosten
voor deelname zijn slechts € 7,50 voor
alle drie dagen, alsmede de lunch op
zaterdag en een medaille. Voor deelne-
mers die slechts een dag willen meelo-
pen, zijn de kosten € 3,00. Gestart
wordt donderdag 14 mei vanaf 18.30
uur in Baak bij de R.K. St. Martinus-
kerk, vrijdag 15 mei vanaf 18.30 uur in
Hengelo gld. bij Sporthal De Kamp en
zaterdag 16 mei tussen 10.30-11. 00
uur in Hoog Keppel bij Sporthal Hes-
senhal. Meer informatie bij de contact-
personen Jan Visser, telefoon (0575)
451830 en Willy Hermsen, telefoon
(0575) 520845.

Roll-over Bronckhorst editie 2009

Bijzonder eerste lustrum

Op 14, 15 en 16 mei 2009 wordt de vijfde editie van de Roll-over Bronck-
horst georganiseerd, een ‘wandel’driedaagse voor recreanten gehouden
in de gemeente Bronckhorst. Het eerste lustrum wordt gevierd met op de
zaterdag een gezamenlijke lunch op een bijzondere locatie.

Een zonnige start in Steenderen, de derde dag van de Roll-over Bronckhorst 2008.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ne knaster:
Kanjer, groot exemplaar. "Der krop ne knaster van ne spinne
aover de lampe."

B. Ne norf:
klein misvormd exemplaar. "Nörve van appele." 

C. Ne smaks:
Groot exemplaar. "Wat ne smaks van ne hond."

Tijdens het verblijf van Ludger in onze
regio krijgt hij een aantal onroerende
goederen van rijke mensen, die zich al
tot het Christendom hadden bekeerd.
Een van deze goederen was afkomstig
van de Hamelandse graaf Wrachari.
Hij schonk Ludger te Brummen een
stuk grond langs IJssel. In deze schen-
kingsoorkonde van 794 komt de eerste
keer de naam Wichmond voor. Wich-
mond wordt dan geschreven als
Withmundi. Hamaland was een graaf-
schap van het Karolingische Rijk, dat

later aangeduid wordt als een gouw.
De naam verschijnt in de 9e eeuw voor
het eerst in geschreven bronnen. Ha-
maland wordt ook wel in verband ge-
bracht met de Germaanse stam der
Chamaven. De graafschap Hamaland
strekte zich uit op beide oevers van de
IJssel van iets benoorden Deventer
naar het zuiden, met twee uitstulpin-
gen naar het oosten, de ene tot voorbij
Lochem en de andere tot en met Doe-
tinchem. De grens ervan kruiste de
Rijn ongeveer bij Velp, pakte het uiter-

ste oosten van de Betuwe mee om
daarna de Rijn te volgen tot iets bezui-
den Emmerik. In het zuiden beschikte
de familie van Hameland over een om-
streeks 900 op de Elterberg aangeleg-
de ringwalburcht, waar nu de middel-
eeuwse kerk staat die uitkijkt over de
Rijn. De familie is daar gaan wonen
nadat hun vorige zetel, Zutphen, in
882 door dezelfde Noormannen was
verwoest die ook Deventer onder han-
den namen. Ongeveer gelijktijdig met
Elten heeft de familie ook in Zutphen
een ringwalburcht aangelegd. Het
goederenbezit van de familie was niet
alleen binnen Hamaland te vinden,
ook op de Veluwe, in de Betuwe en in
de omgeving van Kleef had zij aan-
zienlijke bezittingen. Door de eeuwen
heen zijn tal van ‘verbindingen’ tus-
sen Zutphen, Elten en Emmerik ont-
staan. Na de Franse tijd werd begon-
nen met de aanleg van een Grindweg
Zutphen-Emmerik om op die wijze
beide havensteden te verbinden. In
1838 hebben 21 belanghebbenden fl.
50.000,- bijeengebracht ten behoeve
van deze aanleg van Zutphen tot aan
de grens met de gemeente Hummelo
en Keppel. 
In overleg met Gedeputeerde Staten
van Gelderland werd de weg later ver-
lengd tot aan de rijksgrens met Duits-
land. In 1899 waren de betrokken ge-
meentebesturen bereid het onder-
houd van de weg over te nemen, op
voorwaarde dat de weg eerst voor reke-
ning van het Rijk en de provincie Gel-
derland zou worden verbeterd. Op
voorstel van Gedeputeerde Staten van
Gelderland besloten Provinciale Sta-
ten van Gelderland hiertoe op 11 juli
1899. Verder zijn Zutphen en Emme-
rik in 1903 met elkaar verbonden door
de Tramweg-Maatschappij Zutphen-
Emmerik (ZE). Tot de eerste wereldoor-
log beleefde deze lijn een geweldige
bloei. Na 1929 ging het echter slechter
met de ZE en in 1934 reden de laatste
personentrams en werd het vervoer
overgenomen door autobussen en
vrachtwagens. Het is dus geen wonder
dat er in onze gemeente tot op de dag
van vandaag er nog steeds een Zut-
phen Emmerikseweg is.

Bron: ‘Reizen is tol betalen’ en internet.

Wilt u reageren op dit artikel of wilt u
een oude foto of een verhaal uit de ge-
meente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (81)

Den Elter verdient meer te zijn dan de naam van een horeca gelegenheid
aan de IJssel nabij de grens met de gemeente Zutphen. In oude archieven
van het klooster te Elten (bij Emmerik) zijn stukken te vinden over de ver-
pachtingen van voetveren over de IJssel uit de tijd, dat Ludger zijn eerste
voetstappen zette op grondgebied, wat nu de gemeente Bronckhorst heet
en vanaf welke plek hij zijn zendingswerk in de Achterhoek en Westfalen
begon. Het ligt, om meerdere redenen, voor de hand de naam Den Elter in
relatie met het klooster te Elten te brengen. Het is dan ook geen wonder
dat juist deze plek is uitgekozen om een herdenkingsmonument op te
richten als blijvende herinnering aan de oversteek van Ludger in het jaar
794. Op de foto is een deel van het Ludgergedenkteken te zien, dat op zon-
dag 29 maart onthuld zal worden. Het wordt een bijna 3 meter hoge
poort, waarachter het gebied tussen Munster en Werden te zien is; het ge-
bied waar Ludger’s opgave lag om de Heidense Saksen tot het Christen-
dom te bekeren.

DE ROL VAN DE MANTELZORGER
Omdat vergrijzing toeneemt en de-
mentie steeds meer voorkomt, gaat
ook de mantelzorger een steeds grote-
re rol spelen binnen onze verzorgings-
staat. Wat die mantelzorg precies in-
houdt, is echter bij veel mensen nog
niet bekend. De mantelzorger is een
extra zorg die voortvloeit uit een soci-
ale/familiare relatie en verleend wordt
aan naasten van mensen met een be-
perking en/of gezondheidsproblemen. 

De druk op werkende mantelzorgers
neemt snel toe, want zieke en oude
mensen blijven steeds langer zelfstan-
dig thuis wonen, terwijl de klassieke
mantelzorger, zoals een niet-werkend
vrouwelijk familielid of een buur-

vrouw, aan het uitsterven is. De man-
telzorger anno 2009 heeft een baan en
moet dus meerdere ballen in de lucht
houden.

Het boek bestaat uit twee delen. In het
eerste deel van het boek wordt alge-
mene informatie over diverse vormen
van dementie gegeven, waarbij inge-
gaan wordt op de diverse fasen en de
hierbij horende symptomen van
Alzheimer. Er zal echter ook aandacht
besteed worden aan vasculaire demen-
tie en de minder bekende vormen van
dementie. 

Daarnaast wordt benoemd wanneer
iemand een mantelzorger is. In het
marktonderzoek bleekt hierover veel

onduidelijkheid te bestaan. Ook de
zorg voor zichzelf naast de zorg voor
de dementerende medemens komt
aan bod om daarmee de belasting van
de mantelzorger te reguleren en te
combineren met (betaald) werk. In het
tweede deel worden praktische hand-
reikingen voor de mantelzorgers gege-
ven op gebieden als emotionele veran-
dering en het omgaan met lichamelij-
ke ongemakken. Daarnaast wordt er
gekeken hoe een mantelzorger finan-
ciële middelen, hulpmiddelen en
voorzieningen kan verkrijgen. Hierbij
wordt een link gelegd naar de wetge-
ving in Nederland. Tenslotte wordt be-
sproken welke professionals en organi-
saties kunnen helpen en wat ze voor
de mantelzorger kunnen betekenen.
In het boek worden ervaringen van
mantelzorgers en deskundigen ver-
woord om zo een herkenbaar boek te
maken voor de situatie waarin de
mantelzorger zich bevindt.

Voor nadere informatie kunt u terecht
op de website www.ergozelf.nl. Daar
kunt u het handboek ook bestellen.

Handboek ondersteuning 
mantelzorgers van dementerenden
Tien studenten ergotherapie zijn vorig jaar september voor hun studie ge-
start met de studentenonderneming ‘ErgoZelf’. Tijdens een uitgebreid
marktonderzoek kwamen ze erachter dat de regelgeving rondom de man-
telzorg een regelrechte doolhof was, waarbij het niet duidelijk werd voor
welke vormen van zorg iemand in aanmerking kwam om vervolgens ver-
strikt te raken in de gecompliceerde aanvraagprocedures. Daarom werd
ervoor gekozen om een handboek te gaan schrijven ter ondersteuning
van de mantelzorgers van dementerenden.

De verenigingen van Zelhem, Steende-
ren, Wichmond-Vorden en Hengelo
hebben ditmaal sprekers uit eigen ge-
lederen bereid gevonden om iets te
vertellen. De te behandelen onderwer-

pen zijn: de grootimkerij, wassmelte-
rij, koninginnenteelt en ziektebestrij-
ding. 

Bijenhouden is weer helemaal ‘in’. Er
is een groeiende belangstelling voor
de imkerij en de Bronckhorster imkers
staan klaar om aspirant imkers in te
wijden in de wondere wereld van de
honingbijen. De Bronckhorster bijen-
avond is vrij toegankelijk en ook niet-
leden zijn van harte welkom.

Interessante onderwerpen 
op Bronckhorster bijenavond
Op 12 maart organiseren de geza-
menlijke bijenverenigingen weer
hun traditionele ‘Bronckhorster
bijenavond’ in partycentrum Lan-
geler te Hengelo, aanvang 20.00
uur.

De fractie van het CDA nodigt de inwo-
ners van Bronckhorst opnieuw uit
voor een spreekuur op donderdag-
avond 19 maart a.s. 
U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-
ring staan, maar u kunt ook nieuwe

onderwerpen aansnijden. Om te voor-
komen dat u moet wachten én om er-
voor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractie-
secretaris, Jannie Rexwinkel. 
Tel. 0575-463476 of 
e-mail: j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie 
CDA Bronckhorst

De installatie is geleverd door Eduard
ten Have van de firma Eduva (Ruurlo-
seweg 51).  Hij is dealer van het merk
Nova en heeft de apparatuur zelf ge-
monteerd en afgesteld. In het speello-
kaal zijn niet alleen speakers opgehan-
gen, maar ook LED-lampen (energie
zuinig) een beamer en een 3 x 3 m.
projectiescherm. De kinderen kunnen

nu de decors op de computer tekenen
en op het scherm projecteren, maar
ook een film kan prachtig in de zaal
worden bekeken.

De Dorpsschool heeft gekozen voor de-
ze investering, omdat er op school veel
aandacht is voor toneelspelen en alles
wat daarmee te maken heeft.

Dorpsschool Vorden neemt
nieuwe geluids- en 
lichtinstallatie in gebruik

Afgelopen vrijdag 6 maart heeft de Dorpsschool een nieuwe geluids- en
lichtinstallatie in gebruik genomen. Groep 4 had de primeur, zij mochten
als eerste in de spotlights staan en de Show van het Jaar opvoeren.

Etienne Oosterhoff (links) bedankt Eduard ten Have voor het leveren van de installatie.
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Neem veilig de trap met de Swing traplift
De nieuwe Swing traplift heeft een unieke ‘Swivel-functie’. Aan het begin 
en het einde van de rit draait de stoel automatisch opzij, zodat u makkelijk
kunt in- en uitstappen. De Swing traplift past aan de smalle zijde van de trap.
Het brede deel van uw trap blijft daardoor eenvoudig en veilig beloopbaar
voor uw huisgenoten. De trapleuning kan blijven, zodat er geen bouw-
kundige aanpassingen nodig zijn. Ook is deze Swing traplift te gebruiken 
op meerdere etages en bij smalle en steile trappen, zelfs voor spiltrappen.

Tijdens de Trapliftweken is de Swivel-functie geheel gratis!
BEL VOOR MEER INFORMATIE GRATIS MET ONZE SERVICELIJN:
0800-5003 OF GA NAAR WWW.TRAPLIFTWEKEN.NL.

‘Last van uw rug?
Ik niet!’

De ergonomische fauteuils van Prominent maken u het 
leven aangenaam. Onze zitspecialisten in Scandinavië
hebben de ultieme combinatie gemaakt van comfort en 
design. Kies het beste voor uw lichaam en voorkom
gezondheidsklachten. Bovendien profiteert u nu tijdelijk 
van een forse inruilkorting tot wel € 250,-* voor uw oude 
stoel. Prominent heeft vestigingen in heel Nederland.
Kijk op www.prominent.nu of bel 0341 - 26 06 76 voor
meer informatie of een gratis brochure. Welkom!

* Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m. andere acties. �
bon voor gratis brochure
JA, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Naam Dhr Mevr

C1podium1-09

Zonder postzegel opsturen naar: Prominent, Antwoordnummer 707, 8070 WB Nunspeet

v.a. 890,-

op uw
maat

gemaakt

Ontlasting dikker?

MEER WETEN? MAIL NAAR INFO@EMONTA.NL. 
BELLEN  MAG OOK: 0512-51 80 85

Wapiti Darmbalans, helpt de ontlasting dikker te maken.
Dit probiotisch middel  is samengesteld uit levensvatbare 
gistcellen. Het bevordert  de inwendige darmreiniging
en versterkt de weerstand tegen ongunstige bacteriën.
Wapiti Darmbalans is gebruiks- en kindvriendelijk. Slechts 
1 à 2 capsules per dag. Te gebruiken voor volwassenen en
kinderen vanaf 6 maanden!

Wapiti Darmbalans is verkrijgbaar of
te bestellen bij: Drogist, Apotheker,
Reform- en of Gezondheidswinkel.

Elvitaal brengt een groot aantal voedingssupplementen op de
markt. Deze supplementen bieden aanvulling op stoffen die niet
altijd door het menselijk lichaam zelf worden aangemaakt of
niet altijd eindeloos voorradig zijn. Door de positieve resultaten 
van onze klanten, interesse en groot vakmanschap, geven wij
u persoonlijk advies en bieden u de juiste oplossingen voor uw
lichamelijke klachten. 

Alles voor de verzorging van uw gewrichten in 1 tablet.
• Glucosamine is een bouwsteen voor het kraakbeen;
• MSM (organisch zwavel) beschermt en herstelt de huid, 

kraakbeen en het bindweefsel.
• Chondroïtine gaat afbraak van kraakbeen tegen.

 180 tabletten € 27,50
360 tabletten € 49,95

Zorg voor uw gewrichten met  Elvitaal!

€ 49,95
360 stuks

voor slechts

BEL VOOR MEER INFORMATIE NAAR 0318 – 62 41 14 OF BESTEL
SNEL EN EENVOUDIG VIA DE WEBSHOP, WWW.ELVITAAL.NL.
WIJ BEZORGEN VANAF €35,- GRATIS IN HEEL NEDERLAND!

5 redenen voor 5 wielen!
1 veiligheid
2 comfort
3 bewegingsvrijheid
4 betrouwbaarheid
5 waar voor uw geld

Nooit meer omvallen: veilig stoep op en stoep af.

ò Ja, ik ontvang graag vrijblijvend de brochure.
ò Ja,bel mij voor een vrijblijvende demonstratie aan huis

en ik ontvang graag het gratis unieke Quingo-horloge.

Stuur de bon in een voldoende gefrankeerde envelop 
naar: Vijfde Wiel B.V., Haven 2, 5688 DR  Oirschot

Naam                                          m ò v ò

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoonnummer

Accessoirespakket GRATIS* bij uw aankoop! (t.w.v. € 775,-)

NIEUW

op! (t.w.v. € 775,-)

3 jaar
GARANTIE

* Vraag naar de voorwaarden.

BEL GRATIS 0800 77 44 112
KIJK OOK VOOR MEER INFO OP 
WWW.QUINGOSCOOTERS.NL!

podium1-09

09
00

8

podium
OOK ADVERTEREN? BEL 0341 - 41 19 37

Fit & Vitaal
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Bel: 0575-464016
www.fasttosell.nl

Is uw woning nog
niet verkocht?
Verkoopstyling werkt!

Maken wij even een 
goede beurt.

Bij onderhoud:

Peugeot Assistance*

voor slechts € 15,-.

12 maanden lang, 24 uur 
per dag in Europa.

ACTIE!

*Peugeot Assistance staat voor pechhulp onderweg, 7 dagen per week, 24 uur per dag, in binnen- en buitenland. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.peugeot.nl.

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Als
boem...
ho... is!
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Medewerker/-ster gevraagd

Wij zijn voor ons filiaal in Zelhem op zoek naar een
verkoper/ster voor een fulltime functie van 38 uur.

Ben jij de persoon die ons verkoopteam kan versterken?
Stuur dan even een sollicitatiebrief met CV

naar onderstaand adres, een mailtje mag ook
of je mag het ook even afgeven in de winkel.

Stationstraat 12-16
7021 CK  Zelhem
bonvrie@planet.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

LOGISTIEK MANAGER GROENLO
Functie omschrijving:
• Dagelijkse leiding over de afdeling Magazijn & Expeditie (7

medewerkers) waarbij de nadruk in eerste instantie moet
liggen op het verder structureren, professionaliseren &
automatiseren van de afdeling Magazijn & Expeditie en het
coachen van de medewerkers.

• Gelijkwaardige gesprekspartner voor de afdeling Inkoop.
• Gesprekspartner van MT-leden en directie
• Centraliseren van alle werkzaamheden m.b.t.

voorraadbeheer en goederenstroombeheersing en het onder
de eigen eindverantwoordelijkheid brengen hiervan.

• Het logistiek en financieel beter inzichtelijk en beheersbaar
maken van alle voorraden en goederenstromen. Hierbij dient
de beschikbare functionaliteit van het aanwezige ERP-
systeem (Prodin-P3 van Inter Access) optimaal te worden
benut (op dit moment is dit onvoldoende het geval).

Functie criteria:
• Leeftijd 30 – 40 jaar
• Uitstekende leidinggevende eigenschappen (natuurlijk leider)
• Aantoonbare kennis m.b.t. voorraadbeheer en integrale

goederenstroombeheersing
• Aantoonbare kennis & ervaring m.b.t. het toepassen van

ERP-systemen t.b.v. voorraadbeheer en integrale
goederenstroombeheersing

• Bij voorkeur aantoonbare ervaring  m.b.t. voorraadbeheer en
integrale goederenstroombeheersing

• Gedreven & resultaatgericht
• Zelfstarter en doorzetter
• Heeft visie om op grote schaal een planning te maken

(helikopter view)
• Uitstekend in staat coördinerend en organiserend op te

treden
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Goed in staat zijn anderen van zijn/haar standpunt te

overtuigen
• Goed in staat intermenselijke problemen op te lossen

Sollicitatie’s kunt u richten aan 
Jeroen Kruese Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden tel: 0575-555518

‘De Graafschap Dierenartsen’ is een
dierenartsenpraktijk met zeven vesti-
gingen. Naast het reguliere werk van
de dierenartsenpraktijk in de diverse
dorpen in de regio heeft de praktijk
zich gespecialiseerd in de zorg voor
het rundvee. Vanuit de hoofdvestiging
Vorden wordt met een team van acht

dierenartsen gewerkt in een gebied
dat zich uitstrekt van Zutphen-Warns-
veld tot aan Doetinchem, waarbij aan
de oostgrens rundveehouders tot in
Ruurlo en Mariënvelde worden bege-
leid en aan de westkant tot in Steende-
ren Olburgen. 

Binnen dit gebied worden de gezond-
heidsbelangen van het rundvee van
zo'n 250 melkveehouders behartigd.
Bij de vorm van begeleiding is gekozen
voor een systeem, waarbij de bedrijven
ondersteund worden in het voorko-
men van ziekten. De reden hiervoor is
dat voorkomen beter is dan genezen
en dat genezen meer tijd vergt op mo-
menten dat het niet uitkomt en dat
naast de dieren de veehouder daar
voordeel van heeft. 

Medicijnen zijn af en toe nodig maar
de dierenartsen van ‘De Graafschap
Dierenartsen’ zien ze als servicepro-
duct en niet in de eerste plaats als
winstgevend artikel. Het gezond hou-
den van de veestapel heeft de priori-
teit, ziekte voorkomen is het uitgangs-
punt en bespaart de veehouder veel
extra werk.

Die bedrijfsadvisering houdt ook in
dat een aantal cijfers omtrent het
functioneren van het bedrijf worden
doorgenomen naast het uitvoeren van
een aantal praktische handelingen zo-
als het onthoornen van kalveren en
het opvoelen voor drachtonderzoek.
De veehouder kan hierdoor zijn be-
drijfsmanagement en de diergezond-
heid verbeteren. 

Afgelopen jaar heeft de praktijk een
nieuw systeem van bedrijfsadvisering
in het leven geroepen onder de naam
‘het DGDplus’ pakket. Hierbij komen
de rundveedierenartsen één keer per

maand langs voor een bedrijfsbezoek,
waarbij de gebruikelijke werkzaamhe-
den zoals vruchtbaarheidsbegelei-
ding, vaccineren en kalveren onthoor-
nen gedaan worden. Daarnaast wordt
de productie besproken, komt de uier-
gezondheid ter sprake en komen
naast vruchtbaarheidskengetallen en
gezondheidsprogramma`s, ook huis-
vesting en voeding aan bod. 

Voor een goede gezondheid is ook de
juiste voeding zeer belangrijk en voor
het optimaliseren hiervan wordt naar
de veevoerleverancier verwezen om in
gezamenlijk overleg eventuele aanpas-
singen te doen. 

Door de overdracht van hun kennis op
de rundveehouders en de juiste advi-
sering kan de diergezondheid en de
productie worden verbeterd. Die gege-
vens worden bijgehouden, waardoor
zowel rundveehouder als dierenarts
de bedrijfsverbetering kan zien. 

Bij de introductie van het DGDplus
pakket werd besloten om jaarlijks
twee prijzen van € 250,-- toe te kennen
aan bedrijven waar de grootste verbe-
teringen bereikt worden.

De Zelhemse rundveehouder Ronald
Beulink ziet duidelijk vooruitgang
sinds de begeleiding door de specialis-
ten van ‘De Graafschap Dierenartsen’.
“Dat is natuurlijk logisch, want een
dierenarts die gespecialiseerd is in de
rundveehouderij kan zich daar op toe-
leggen en zijn kennis verdiepen. 

Doordat ze in een grotere groep sa-
menwerken, kunnen ze ook 24 uur
per dag en zeven dagen in de week
worden opgeroepen. Dit mag je niet
verwachten van een dierenartsenprak-
tijk, die alle dieren behandelt”.

Bedrijfsverbetering door speciale aanpak dierenartsen

Prijsuitreiking De Graafschap Dierenartsen

Zaterdag 7 maart gingen dierenartsen Paul Warmerdam en René Beners
met een bos bloemen en een cheque ter waarde van € 250,-- op bezoek bij
twee van hun klanten om ze de prijs te overhandigen voor het behalen
van de grootste verbetering op het gebied van uiergezondheid en produc-
tieverbetering. De prijs voor de grootste verbetering van de uiergezond-
heid ging dit jaar naar het bedrijf van de fam. Hulshof in Mariënvelde. De
prijs voor de grootste productieverbetering ging naar het bedrijf van de
fam. Beulink in Zelhem.

Dierenarts René Beners overhandigt de prijs voor de grootste productieverbetering aan Ronald Beulink.

Medewerker/-ster gevraagd

Wij zijn voor ons filiaal in Zelhem op zoek naar een
verkoper/ster voor een fulltime functie van 38 uur.

Ben jij de persoon die ons verkoopteam kan versterken?
Stuur dan even een sollicitatiebrief met CV

naar onderstaand adres, een mailtje mag ook
of je mag het ook even afgeven in de winkel.

Stationstraat 12-16
7021 CK  Zelhem
bonvrie@planet.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

LOGISTIEK MANAGER GROENLO
Functie omschrijving:
• Dagelijkse leiding over de afdeling Magazijn & Expeditie (7

medewerkers) waarbij de nadruk in eerste instantie moet
liggen op het verder structureren, professionaliseren &
automatiseren van de afdeling Magazijn & Expeditie en het
coachen van de medewerkers.

• Gelijkwaardige gesprekspartner voor de afdeling Inkoop.
• Gesprekspartner van MT-leden en directie
• Centraliseren van alle werkzaamheden m.b.t.

voorraadbeheer en goederenstroombeheersing en het onder
de eigen eindverantwoordelijkheid brengen hiervan.

• Het logistiek en financieel beter inzichtelijk en beheersbaar
maken van alle voorraden en goederenstromen. Hierbij dient
de beschikbare functionaliteit van het aanwezige ERP-
systeem (Prodin-P3 van Inter Access) optimaal te worden
benut (op dit moment is dit onvoldoende het geval).

Functie criteria:
• Leeftijd 30 – 40 jaar
• Uitstekende leidinggevende eigenschappen (natuurlijk leider)
• Aantoonbare kennis m.b.t. voorraadbeheer en integrale

goederenstroombeheersing
• Aantoonbare kennis & ervaring m.b.t. het toepassen van

ERP-systemen t.b.v. voorraadbeheer en integrale
goederenstroombeheersing

• Bij voorkeur aantoonbare ervaring  m.b.t. voorraadbeheer en
integrale goederenstroombeheersing

• Gedreven & resultaatgericht
• Zelfstarter en doorzetter
• Heeft visie om op grote schaal een planning te maken

(helikopter view)
• Uitstekend in staat coördinerend en organiserend op te

treden
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Goed in staat zijn anderen van zijn/haar standpunt te

overtuigen
• Goed in staat intermenselijke problemen op te lossen

Sollicitatie’s kunt u richten aan 
Jeroen Kruese Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden tel: 0575-555518
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In een arbeidscontract
(zowel vast als tijdelijk)
kunnen werkgever en
werknemer een proeftijd
afspreken. Dat is een
soort kennismakingsperi-
ode. De proeftijd moet
door de werkgever schrif-
telijk worden vastgelegd.
De proeftijd moet voor
werkgever en werknemer
even lang zijn.

Tijdens de proeftijd kun-
nen beide partijen het ar-
beidscontract onmiddel-
lijk verbreken. Degene die
het contract binnen de
proeftijd opzegt, moet de
ander daarvan de reden
schriftelijk uitleggen als
hij of zij daar om vraagt.

De proeftijd mag maxi-
maal één maand duren:
" Bij een tijdelijk arbeids-

contract dat korter
duurt dan twee jaar

" Bij een tijdelijk arbeids-
contract waarbij geen
einddatum is afgespro-
ken

De proeftijd mag maxi-
maal twee maanden du-
ren bij:

"Een vast dienstverband
" Een tijdelijk arbeids-

contract voor twee jaar
of langer

Let op: in de cao kan een
afwijkende proeftijd
staan, die langer is dan de
wettelijke proeftijd. Ech-
ter, de proeftijd mag
nooit langer dan twee
maanden duren.
Let op: als er een te lange
proeftijd is afgesproken,
dan geldt de proeftijd
niet. Dit wordt een 'nietig
beding' genoemd.

Proeftijd en uitzend-
periode
Heeft de werknemer eerst
als uitzendkracht ge-
werkt en treedt hij of zij
daarna rechtstreeks in
dienst? Dan telt de al ge-
werkte uitzendperiode
mee voor de berekening
van de maximale duur
van de proeftijd. Heeft de
uitzendperiode al twee
maanden geduurd, dan
mag de inlener of op-
drachtgever dus geen
proeftijd meer eisen, ten-
zij het om heel ander
werk gaat.

Proeftijd

Weevers Emaus

Nieuwstad 17a

7141 BC Groenlo

Postbus 55

7140 AB Groenlo

Tel. (0544) 46 18 28

Internet: www.weevers-emaus.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Medewerker prepress en

redactie m/v

Eén van onze medewerkers heeft de VUT-gerechtigde

leeftijd bereikt en zal ons binnenkort gaan verlaten. Wij zijn

op zoek naar een medewerker die haar taken wil en kan

overnemen. Het is een veelzijdige functie die vooral bestaat

uit prepress werkzaamheden t.b.v. de Groenlose Gids,

specials en divers drukwerk, maar ook uit redactionele

werkzaamheden, diverse administratieve werkzaamheden

en het te woord staan en adviseren van onze klanten over

al onze grafische mogelijkheden. 

De persoon die binnen ons profiel past, houdt van openheid

en voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de

gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollici-

tatie en CV t.a.v. de heer A.J.M. Zieverink.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatures@weevers.nl.

Grafisch Bedrijf Weevers Emaus is een groeiende grafische

onderneming en uitgever van de Groenlose Gids. De hoofd-

vestiging is Drukkerij Weevers in Vorden. Daarnaast is er

een digitale drukkerij in Lichtenvoorde, Weevers Elna,

een ontwerpstudio in Zutphen, een studio voor Webdesign

in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

Spraakmakend, gezellig, specialistisch etc. Allemaal ingrediënten van de
meest vooraanstaande drankenspeciaalzaak van Nederland: 

Mitra Slijterijen.

Met meer dan 300 winkels door heel Nederland brengen we de dranken-
markt op een verrassende, eigen wijze op smaak. 
Om samen die ambities waar te maken zijn we voor onze winkel in
Vorden op zoek naar een:

Verkoop medewerker 15 – 20 uur (m/v)

In het bezit van diploma sociale hygiëne of bereid dit te halen 
* klantvriendelijk * goede contactuele eigenschappen 
* initiatiefrijk * representatief en flexibel inzetbaar.  

Belangstelling? Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van C.V. naar:

Mitra Slijterij tav Dhr. S. Pardijs

Dorpsstraat 22 - 7251 BB - Vorden - tel. 0575 554264
Of mail naar mitravorden@online.nl

Cafetaria

Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 12

Gevraagd voor de cafetaria

nette medewerkster
voor 2 avonden per week.

Na inwerkperiode zelfstandig kunnen

werken. Leeftijd vanaf 17 jaar.

Voor reacties vragen naar Dhr. Langeler.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

TEAMLEIDER PRODUCTIE AALTEN

Werkzaamheden
- Geeft direct leiding aan 15-25 medewerkers
- Het aansturen, begeleiden, ondersteunen en coachen van

medewerkers
- Mede verantwoordelijk voor de ontplooiing van

medewerkers
- Het voeren van gesprekken tbv persoonlijke

ontwikkelingsplannen, functioneren
- Bijdrage leveren aan het optimaliseren van kwaliteit,

kwantiteit en efficiency
- Mede verantwoordelijk voor de productieresultaten van

de afdeling 

Functie-eisen
- Aantal jaren ervaring als teamleider in een

productieomgeving
- MBO-werk en denkniveau bvk MTS-richting

werktuigbouwkunde
- Technisch onderlegd - Kennis van, affiniteit met kunststof
- Ervaring, affiniteit met de doelgroep (psychische,

lichamelijke, verstandelijke beperkingen) 

AUTOSCHADEHERSTELLER DOETINCHEM

Werkzaamheden
Als 1e/2e autoschadehersteller ben je verantwoordelijk voor
het herstellen en vernieuwen van carrosserie en
chassisdelen aan de hand van alle voorkomende
reparatieopdrachten.

Functie-eisen
- Je beschikt over een mbo werk- en denkniveau; 
- Goede inhoudelijke kennis van het schadeherstelproces;
- Je bent pro-actief en accuraat; 
- Zelfstandig als in groepsverband werken;
- Je beschikt over een service- en klantgerichte instelling;

LOODGIETERS/ CV MONTEURS ACHTERHOEK

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden met name plaats in de regio
achterhoek en bestaan onder ander uit Service- en
onderhoudswerk en het uitvoeren van werkzaamheden met
betrekking op verbouwingen en renovaties.

Functie-eisen
- Bij voorkeur afgeronde monteursopleiding, eventueel

aangevuld met trainingen.
- Bereidheid om deel te nemen aan de storingsdienst.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Klantvriendelijke instelling.
- Kennis van elektro en regeltechniek is een pre.

ELEKTROMONTEUR ACHTERHOEK

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen grotendeels bestaan uit
Projectmatige opdrachten zoals nieuwbouwprojecten en
renovaties. Deze opdrachten worden voornamelijk
uitgevoerd in de provincies Gelderland, Utrecht en
Overijssel.

Functie-eisen
- Bij voorkeur afgeronde monteursopleiding, eventueel

aangevuld met trainingen.
- Grote mate van zelfstandigheid
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Klantvriendelijke instelling.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENST

Werkzaamheden
Je bent als teamspeler de spil in de communicatie met je
relaties. Je maakt je eigen afspraken voor het bezoeken van
nieuwe en bestaande relaties, inventariseert klantbehoefte
en denkt mee in oplossingen. Ook het in uitwerken van
voorstellen en offertes heb je een belangrijke rol. In overleg
wordt een omzetdoelstelling geformuleerd die je, in
samenwerking met collega’s op de vestigingen, realiseert.
Daarnaast ben je aktief in het opbouwen en onderhouden
van een eigen zakelijk netwerk.  

Functie-eisen
- HBO
- Sociaal talent, communicatief vaardig; 
- Commerciële drive; 
- Ervaring in een commerciële buitendienstfunctie in

binnenafbouw, interieurbouw en/of  projectinrichting;

CHAUFFEUR (PARTTIME)

Werkzaamheden
Voor het bezorgen van goederen.

Functie-eisen
- In bezit van CCVB (Chauffeursdiploma)
- Representatief
- Klantvriendelijk

Schoonmaakbedrijf
ACB Nederland

zoekt

nette, zelfstandige dame
voor een pand in Lichtenvoorde.

Werkdagen:

di 17.30-20.30, do 17.30-20.30,

vrij 18.00-20.00 (8u totaal p/w).

Reacties naar

tf. 0543-479292

of 06-30777887.
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